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TRUMPAI 
L Sakalas 

Massaehusetts valstybei nu
ėmus nuo rinkinio sąrašo pa
vojingas demokratijai komu
nistų ir kitas atžagarei v iškas 
partijas, lietuviški komunis
tai sušuko, kad tai "demokra
tinių teisių laidojimas". 

O kaip, fponai komunistai, 
buvo renkamas Lietuvos 
"liaudies seimas?" Ar tų 
" r inkimų" sąrašuose* buvo 
kitų partijų: krikšč. demokra
tų, liaudininkų, socialdemo
kratų ir k. kandidatai! 

ATAKAVO ANGLIJOJE 
I 

Neduoti teisių komunis
tams Amerikoj nedemokratiš-

Negali užtikrinti 
laivu saugumo 

BERLYNAS, rugpiūčio 22 
d. — Autoritetingi vokiečių 
kalbėtojai šiandie pareiškė, 
jog dėl paskelbtosios Angli
jai "visuotinos blokados'' ne 
įmanoma, kad Vokietija už
tikrintų saugumą Jungtinių 

ka, o neduoti teisių ne komu-1 Valstybių laivams, vežantiems 
listams Lietuvoj demokra t e 
ka. Ar taip? 

iš Anglijos vaikus. 
Paremdami oficialiosios ži

nių agentūros, DNB, ankstes
nį panašų pareiškimą, jie 

"Amerikos Lietuvis" ra-j pasisakė supranitą Jungtinių 
rSo, kad Worcester, Mass., Lie
tuvių Piliečių Klubas atšauks 
savo atstovus iš draugijų są
ryšio, sudaryto veikti vietos 
politikoj, Susispietė komunis
tai sąryšį norėjo pavartoti 
saviems tikslams, o pastaruo
siuose susirinkimuose siūle 
net pasveikinti Staliną dėl 
Lietuvos užgrobimo. Klubas 
ne tik atšaukė savo atstovus, 

(Valstybių humanišką jausmą, 
norint pakeisti neutraliteto 
įstatymą taip, kad IT. S. lai
vai galėtų gabenti Amerikon 
anglų vaikus. 
BONOS NEGALI BŪTI 
PAŠALINTOS 

Tačiau, šie kalbėtojai pa 
žymėjo, minos, kurios sada 
ro svarbiausią Anglijos blo
kados/dalį, negali būti pasa

kęs-

NEIEŠKĄ 
SĄJUNGOS 

SU U. S. 
Vokiečiai at
naujino oro 

atakas 

138 britų vaikų grupe garlaiviu "Samaria" iš AnĮglijos atvežta į J. A. (Valstybes karo 
laikui. Vaikų bėglių būrys susispietę* aplink U. S. Commiittee for Care ©f European Child-
ren f) pirmininką Marshall Field. Šis komitetas suranda ir parūpina namus vaikams. 

(Acme telephoto)) 

bet atsakė ir savo salę sąry
šio ir kitų draugijų, kurios. Hntos. Todėl ir vaikai, 
džiaugsis Lietuvos p a i r i a ^ Kaudami jūromis patektų į 
mu Maskvai, susirinkimams] didesnį pavojų, negu pasali-
laikyti. 

Chicagoj turime Keistučio 
vardo klubą, kuriame tūks
tantį narių už nosies vadžio
ja desėtkas Maskvos agentų. 

Keistutiečiai, šalin nuo sa 
ves maskvinį brudą! J S 

O, štai, vaizdelis. 
Pajūryje, tur būt Palango

je, prie Kurhauzo atvažiuoja 
sunkvežimiu du raudonarmie
čiai iš šaltinio vandens. 

— Kaip jaučiatės mūsų pa
jūry? — kaž kas paklausė. 

— B|kui. Labai smagu čia 
pas jus. 

Pavakarys. Pajūryje girdis 
daina. Penki raudonarmiečiai 
ant kopos susėdę dainuoja. 

Raudonarmiečiai Lietuvos 
kurortuose. Raudonarmiečiai 
dainuoja, kuomet milijonai 
lietuvių netekę laisves, susi
gūžę verkia... 

fcę namie. 
(Washingtone senato užsie

nio reikalų komiteto pirmi
ninkas Bloom iš New Yorko 
pareiškė, jog* šio DNB -parei-
škimo negalima laikyti ofici
alių, nes Amerika nieko 
vokiečių dar neprašiusi). 

AMERICAN LėGION 
SAUGUS 

Kalbėdami apie U. S. laivą' 
American Legion, kuris plau
kia iš Petsamo, Suomijos į 
New Vorką su amerikiečiais, 
vokiečiai pareiškė pasitenki
nimo, jog pagal pranešimus 

ITALAI NUSKANDINO 
VIENĄ SUBMARINĄ 

ROMA, rugpiūčio 22 d. — 
Italijos karo vadovybe prane 

2INIĮĮ SANTRAUKA 
BERLYNAS, rugpiūčio . 22 

d. — Vokietijos užsienio mi
nisterijoj prekybos expertas, 
Kari Schnurre, netrukus vy 

ša, jog Viduržemio jūroj nu-l ksta Maskvon sudaryti .pre 
skandinitas anglų submarinas 
toripeduotas naikintuvas ir or 
laivių skvadronas atakavo an 
glų kruzerius, kurių dviems 
padaryta nuostolių. 

Italijos komunikatas sako,' ^* 
jog vakar "Gibraltaro atakoj 
dalyvavo Italijos orlaiviai, 
kurių vienas negrįžęs 

NEŽINOMA NAIKINTUVO 
LIKIMO 

Komunikatas nepasako, ar 
torpeduota naikintuvas nus
kandintas ar ne. Tik pažymi, 
jog "vienas mūsų torpedinis 

kybos sutartį dėl nesenai so-
vietizuotų Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos, šis sutarties punk
tas bus įtraukta); į bendrąją 
Vokiečių - r Rusų prekybos 

WARDHA, Indija, rugpiū 
čio 22 d. — Baigdamas pen 
kių dienių posėdį, Visos Indi 
jefe Nacionalistų Kongreso 
veikiantysis komitetas išnešė 
rezoliuciją, kuria atmetama 
Anglijos pasiūlymas Indijos 
savivaldybei. .. 

laivas praplaukęs pavojingą
ją zoną. i laivas nuskandino submariną 

Tuo pačiu laiku jie pabrėžė,'ir vienas mūsų submarinas 
jog blokada prieš Angliją torpedavo naikintuvą", 
praplėsta toli į vakarus ir ry- Afrikoi mūsų Du-
ta, nuo A n ų * pakraščių. - ^ ( E r i t r g j o s ^ ^ K a . 
Vakar į vakarus nuo Airijos 
pakraščių vokiečių bombane-
šiai nuskandink) 12,000 tonų 
prekybinį laivą ir smarkiai 
sugadino tris kitus laivus dar 
toliau į Atlanto šiaurę. 
ANGLAI PRIEDRICHSRUH 

Sov. Rusija, tankais atne-
Sus Lietuvai vergiją, sykiu 
atnešė ir priverstiną propa-1 DNB praneša, jog britų 
gandą už žiaurųjį, kruviną' bombanešiai numetė bombas 
komunizmą. Visi Lietuvos lai-1 apie 200 jardų nuo Bismarko 
kraščiai dabar nieko apie mauzoliejaus, kuris yra neto-
Lietuvą nerado. Išnyko visos 
korespondencijos. Viskas a-
pie Rusiją, Staliną: straips
niai, eilėraščiai, žinios. Kai 
kurie parsidavę Maskvai lie
tuviai reikalauja dar dau
giau: panardinti visiškai Lie
tuvą rusų komunistinėj lita-
ratūroj. Šaulių organus " Tri
mitas ", kuriame iki šiol buvo 
pilna gražiausių Lietuvos nuo 

Ii Friedrichsruh. 
Neoficialūs pranešimai apie 

vakar dienos orlaivių kovas 
Anglijoj sako, jog pašauta 
septyni anglų orlaiviai ir žu
vę šeši vokiečių. 

formos žymėms išskaičiuoti. 
Apie šaulius nieko. 

Dar tik du mėnesiai, o jau 
lietuviškoji mintis, tautinė i-

traukų, dabar paverstas šlam-j deja išvyta iš lietuvių spau
stų Maskvai atvaizduoti, rau] dos. O kas bus už metų, kitų? 
donosios armijos karių nni-Į Baisu ir pagalvoti. 

reiviai) prie Cacacia, Kenjoj 
pašovė vieną anglų orlaivį". 

PUOLA U. S. PLANĄ 

Italijos spauda reiškia ne
pasitenkinimo dėl planuoja
mo Jungtinių Valstybių nuo
mavimo laivyno bazių Angli
jos nuosavybėse Amerikos pa 
kraščiuose ir užmeta, jog 
Jungtinės Valstybės mori už 
grobti teritorijų Anglijos " p a 
dalinime " . 

II Ręsto Del Carlino, žy
mus laikraštis, rašo, jog Jun
gtinės Valstybės ne tik nori 
perimti kontrolėn Kanadą, bet 
vėliau mėgins užimti Austra
liją. 

"Japonija teisėtai reiškia 
nugąstavimą dėl šio naujojo 

BELFASTAS, šiaurine Airi 
ja, rugpiūčio 22 d. — Laivo 
gula praneša apie nesėkmin
gą vokiečių oro torpedų ata
ką ant laivo Airijos jūroj. 
Jų pasakojimu vokiečių or
laivis pasiuntęs dvi torpedas. 

MASKVA, rugpiūčio 22 d. -
Izvestija praneša, jog baigia 
ma, perkelti privačius ūkinin
kus į kolektivizuotas farmas. 
Šiuo laiku .perkelta .beveik 
750,000 ūkininkų. Belikę per
kraustyti mažiau negu 100,-
000. Šis perkrautstymas prasi
dėjo 1939 TCL 

WASHINGTONAiS, rugpiū
čio 22 d. — Pabuvojęs Hydfi 
Park, N. Y. ir apsilankęs ka
riuomenes manevruose New 
Yorko valstybėj, Washingto-
nan grįžo Prezidentas Roose 
veltas. 

KOPENHAGA, rugpiūčio 
22 d. — Danijos motoriniam 
laivui Q No. 2 užėjus ant mi 
nos prie pietinio .Jutlandijos 
pakraščio, žuvo du .keleiviai 

Amerikos imperializmo vysti-! fg du įgulos nariai. Išgelbėta 
mos"2 rašo II Ręsto. • septyni. 

SUOMIJA NEPASITIKI 
SOVIETU RUSIJA 

HELSINFORS, Suomija, 
rugpiūčio 22 d. — Suomija, 
norėdama sudaryti draugin
gus santykius su karo laimė
toja ir milžiniška Sov. Rusi
ja, eina atsargiai darydama 
sutartis. 

Nesenai Molotovas pareiš
kė, jog Rusijos santykiai su 
Suomija priklausys nuo Suo
mijos. Suomija to ipiareiškimo 
nepamiršo, juo labiau, kad, ji 
matė vykstančią tragediją 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj. 

PADIDĖJUS PREKYBA 

Iki šiol atsargi Suomijos, 
diplomatija pasiekė to, jog 
su Rusija sudaryta .prekybos 
sutartis, ypač svarbi dėl to, 
kad Skandinavija atkirsta 
nuo Vakarų Europos, ir su
tartis, kuria Rusija pasižads 
respektuoti Alando salų neu
tralitetą. 

Už tai Suomija demilitari
zavo Alando salas, davė Rusi 
jai tranzito teises per pietinę 
Suomiją ir sutiko pertvarky
ti ir pripažinti kai kurias ri
bų su Rusija vietas. 

GELEŽIS RUSIJAI 

Prekybos sutartimi per d,u 
metus Suomija Rusijai patie
ks 38 velkamuosius laivus 20 
krovinių laivų, turbinų, pom
pų ir kitos mašinerijos ir 34,-
000 tonų geležies rudos. 

Rusija Suomijai parduos 
70,000 tonų kviečių ir rugių, 
80,000 gasolino, 21,000 tonų 
aliejaus ir manganezijaus. 

BERLYNAS, rugpiūčio 22 
d. — Vokietijos vyriausioji 
karo vadovybė šiandie prane
ša* .i°g vakar vokiečių orlai
viai atakavo penkiolika An
glijos aerodromų, daugelį in 
dustrinių dirbtuvių, getežinke 
liūs ir uostus. 

Komunikatas sako, jog nu
mesta bombos ant industrinių 
dirbtuvių Skegness, Great 
Yarmouth, Witney, Coventry 
ir Bournemouth ir bombar
duota Briddlington uostas. 

LONDONAS, rugpiūčio 22 d. 
— Užsienio ministerijos atsto
vas griežtai užginčijo, jog An 
glija ieško karinės sąjungos 
su Jungtinėmis Valstybėmis, 
nors gerai informuoti sluoge 
niai tvirtina, kad toks nusi
teikimas Anglijoj aiškiai 
jaučiamas. 

Šiandien vokiečiai vėl pra
dėjo masines atakas ant Bri
tų salų, ypač pietinėj Angli
joj, kur anksti rytą sugriau
ta keletas namų, bet gyvybės 
aukų nėra. \ 

BĖGA NAKTINIUOSE 
DRABUŽIUOSE 

Pabėgusioms iš šios apylin
kės šeimoms patiekta bendri 
pusryčiai. Daugelis žmonių 
nespėjo aipisirengti ir pabėgo 
susisukę į apklotus ir paklo
des. 

Vėliau kiti vokiečių orlai
viai pasirodė netoli vieno 
miestelio Valijoj. 

Aviacijos ministerija prane 
šė, jog vokiečių atakos naktį 
buvusios silpnos ir padariu
sios palyginamai nedaug nuo 
stolių. 
PAŠAUTA 13 VOKIEČIŲ 

j 

Anglijos aviacijos ir vidaus 
saugumo ministerijų praneši
mais vakar dienos kovose pa
šauta trylika Vokietijos bom-
banešių ir žuvo tik vienas An
glijos orlaivis, kurio lakūną* 
išgelbėtas. 

Vakar Amerikoj gamintas 
Hudson bombanešis netoli 
Danijos pašovė 999-ąjį vokie-
čių orlaivį. Londono Daily 
Mail apskaičiuoja, jog nuo ka 
ro pradžios Vokietija neteko 
9,654 orlaivių. 

Laikraštis rašo, jog oficia
liai Anglija apskaičiuoja, 3,-

Meksikoje mirė 
Leonas Trockis 

MEXICO CITY, rugpiūčio 22 
d. — Pereitą naktį mirė nuo 
žaizdų garsusis Rusijos revo 
liucijos vadas Leon Trotsky 
(Leibel Bronstein). Jį užpuo
lė ir sužalojo Prank Jackson, 
kuris per kelis mėnesius dė
jos esąs Trockio "dideliu 
gerbėju". Prieš mirtį Troc
kis pareiškė, jog Jackson bu
vęs "OGPU ar fašistų — grei 
čiausia OGPU" agentas. 

Trockis iš Rusijos ištrem
tas 1929 metais, Meksikoje 
gyveno nuo 1937 m. sausio 9 
dienos ir. visą laiką bijojo 
"mirties nuo Stalino ranf-
kos". Jis buvo 60 *metų am
žiaus. 

KALTINA STALINĄ 

Trockio draugai ir jis pats 
dėl šios antrosios atakos kal
tina Staliną ir Rusijos slaptą 
ją policiją OGPU. Gegužės 
24 dieną į Trockio namu* 
bandė įsiveržti banditų gau
ja, apsiginklavusi kulkosvy
džiais, bet jo nužudyti jiems 
nepavyko. Tada suimta virš 
20 meksikiečių. 

Prieš pat mirtį Trockis sa 
vo privačiam sekretoriui, Jo-
sejrih Hansen, pasakęs: 

"Šį kartą jau galas. Aš ne
beišgysiu. Stalinas pasiekė 
tikslo, kurį jis nesėkmingai 
bandė aukščiau pasiekti' >» 

SUIMTA MOTERIS 

Sąrašyj su šiuo pasikėsini
mu suimta viena moteris, Sil
vija, Agaloff iš Brooklyn, N. 
Y., kuri esanti Jacksono my
limoji. 

Savo pareiškime policijai 
Jacksonas sakosi nužudęs 
Trocky, nes jis pasipriešinęs 
Jacksono vedyboms su Aga
loff ir jog Trockis norėjęs 
priversti sabotažuoti prieš 
Sov. Rusiją. Jacksonas pir
miausia pasiryžęs Trockį nu
žudyti, kai paskutinysis "į-
sakęs" jam vykti Rusijon sa 
botažui. 

Tačiau policija mano, jog 
ši žmogžudystė " tur i tarptau 
tinio sąmokslo požymio1 .»> 

ŽUDIKAS SUŽEISTAS 

Toj pačioj ligoninėj, kur 
mirė Trockis guli ir Jackso
nas, kurį smarkiai sužalojo 
Trockio privatinė sargyba. 

Jacksomas taip pat pareiš
kė, jog Trockis grasinęs de
portacija iš Meksikos Belgi-
jon, kur jis pabėgęs iš kariuo 
menės Tačiau policija prane 
ša, jog Jacksonas yra kana
dietis. 

560 žuvusius Vokiečių orlai-
MADRIDAS, rugpiū&o 22j y i u g h g a l b - t d a r a p i e 3 r 

d. - Gydytojai praneša, jogj m s u n a i k i n t a . į v i j o j žuvo 
po kelių mėnesių sunkios li-Į 7 0 0 vokiečių orlaivių ir Pran-
gos, Isidoro Kardinolas Gomaį Cūzai, Olandai, Belgai ir Nor- lo buvo jo gydytojai ir 

Prie Trockio mirties pata-
jo 

y Tomas guli mirtiefe patale. I vegai pašovę bent 1,400 žmona. 
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2uvo Nuo "Draugų" Peilio 

Užvakar mirė garsusis revoliucionierių 
Leonas Trockis. Jis mirė Meksikoj nuo žaiz
dų, kurias jam padare "draugas Jacąues 
Vanderdreischd, persas. 

Trockio advokatas Albert Goldman ir dau
gelis kitų tvirtina, kad tas persas buvo OPU 
(Rusijos slaptosios policijos/ agentas ir jam 
burę įsakyta Trockį nugalabinti. Ar taip 
buvo, ar kitaip, busią ištirta ir paskelbta. 

Reikia neužmiršti, kad Trockis buvo ar
šus Stalino priešas ir dėl to ištremtas iš fco 
vietų Rusijos. Kadangi jis, vis dėlto, tarėjo 
Rusijoj daug savo salininkų, kurie Stalinui 
įvarė nemaža baimės, dėl to pradėta trocki-
ninkų likvidavimo kampanija, kurioj labai 
daug žuvo senų revoliucionierių, artimų Le 
nino bendradarDių ir draugų, arauge dirbu
sių ir kovojusių už Rusijos paglemžimą į 
kruvinas bolševikų rankas. 

Stalino slaptosios policijos agentai pasiek
davo trockininkų vadus ir užsieniuose. Žiau 
rių teroro aktų buvo papildyta Šveicarijoj, 
Ispanijoj, Prancūzijoj ir kitur. Buvo tykoma 
nudėti ir patį otalino opozicijos vadą Troc
kį, bet prie jo būdavo sunku piieiti. nes jis 
buvo aprūpintas gera apsauga. Tačiau vie
nas sykis nemelavo. Jau likviduotas ir pat
sai opozicijos vadas, ketvirtojo internacio
nalo organizatorius Trockis. 
. Taigi, kaip priežodis sako,'' atėjo oška prie 
vežimo". Pasėjo vėjus, išaugino, audra ir 
pats toj audroj žuvo. 

Neužmirškim, kad patsai Trockis buvo vie
nas iš pačių svarbiausiųjų bolševikų vadų, 
kuris užrioglino ant Rusijos žmonių spran
do žiauria, kruvina diktatūrą. Jisai padėjo 
Leninui nuviersti Kerenskio vyriausybę ir 
baisaus teroro keliu užvaldyti visą kraštą 
ir ilgiems metams jį įstumti į tokią vergiją, 
kokios pasauli* ligšioi dar nebuvo matęs. 

Per penkerius metus Leonas Trockis bu
vo vyriausiuoju Sovietų Rusijos ginkluotų 
jėgų vadu. Išnaujo įvedė priverstiną karei- J 
viavimą, sumobilizavo milžinišką raudonar
miečių armija, dideles šnipų gaujas, n£g ki
taip nebuvo galima įgyvendinti tokios tvar
kos, kokią Leninas su bavo adjutantais pla
navo įvesti. Baisiu teroru, žudymais, ištrė
mimus Trockis daugiausia bus padėjęs už
tikrinti ilgesnį bolševiką valdžios išsilaiky
mą. Išskersta tūkstančiai inteligentų žmo
nių, išgriauta daugybė,x bažnyčių, išskersta 

ką ne atostogauti, bet dirbti sunkų misijų 
darbą savo mylimų tautiečių tarpe. 

Tėvų Marijonų vyriausios vadovybes jis 
yra paskirtas vadovauti mjsijų darbams. Ten 
reiks statyti bažnyčias, steigti mokyklas, ap
rūpinti lietuvius katalikiška spauda ir, aps
kritai, rūpintis lietuvių visokeriopa gerove. 

Pietų Amerikos lietuvių medžiaginė būk
lė yra sunki. Nepavydėtinas yra ir jų dva
sinis stovis. Tikybiniai žmonių reikalai bu-| 
vo apleisti per daug metų. Trūko kunigų, 
nebuvo nė vienos katalikiškos mokyklos. Ta 
padėtimi naudojosi tikėjimo priešai. Jie or
ganizavosi, leido laikraščius. Dirva jų pik* 
tai sėklai sėti buvo gera, Dėl to ir privai
šinta ten daug ne tik indiferentų, liberalų, 
bet ir atvirų bedievių, komunistų. Galima 
tik įsivaizduoti, kiek daug darbo turi Pie
tų Amerikoj jau nuo pernai apsigyvenę Tė
vų Marijonų kunigai misijonieriai ir kaip 
didelę atsakomybę ant savo pečių yra užsi
dėjęs jų vadas gerb. kun. J. Jakaitis, kuris 
Šiandien ten išvyksta. 

Bet kun. J. Jakaičio tai nebaugina. Jis 
įpratęs sunkiai dirbti, pasiaukoti ir ryžtin
gai kovoti. Ir kaipo klebonas (Šv. Kazimie
ro parap. Worcester, Mass.), ir kaipo visuo
menės veikėjas ir didis patriotas, ir kaipo 
buvęs Amerikos Marijonų provincijolas, y-
ra nudirbus tikrai didelių darbų. Jisai ke 

Bullitt Apie Pavojii Amerikai 
J. A. Valstybių ambasado-; kad karas pats ateina į J . A. 

rius Prancūzijai W. C. Bul-j Valstyhes. Diktatorių agentai 
litt rugpiūčio 18 d. vakare jau ruošia kelius jų arnii-
kalbėįo per* radi ją iš Phila-į joms. Jie viską ruošia taip, 
delpliijos. Jis neseniai grįžo'kaip kitados jų ruoštasi Pra 
iš nacių užkariautos Prancū
zijos. Vos paspeuko "m Pary
žiaus, kai vokiečiai lakūnai 

ncu&goje . 
Bullitt nežino c«ro kur na

ciai galėtų įsiveržti j J . A. 

#1 

pradtjo bombarduoti tą Pra- Valstybes. Tik sako^ Jtad jei 
ncūzijos sostinę: J is stebėjo Anglija bus suklupdyta* na-
apgailėtinų prancūzų kariuo- eįu susimetimas prieš Ameri 
menes likime. Prancūzijos ka- ^ \>m tikras ir neišvengti 
riuomenė buvo gausinga ir 
gerai apmokyta. • Dėka vyriau*-
sybės apsileidiniujį ji neibuvo 
tinkamai paruostą susireiniti 
su galinguoju priešu. 

Bullitt kalbėjo apie tarp
tautinę situacijų, su kuria jis 
gerai susipažinęs. 

! I I 

Po Sviete Pasidairius 

nas. Tarp amerikiečių yra 
daug talkininkų. Kai kurie 
jų nurodo, kad diktatoriai 
užtikrina nepulti Amerikos. 

Tokia yra diktatorių taktika. 
[jie per savo agentus stengia
si apmigdyti Ameriką, ^ie 
taip apiiigdė ir Prancūziją. 

juje'' pareiškė - ambasadorių 
"Šių išvadų darau iš savp 
patirties ir įsitikinimo ir M 

"J. A. Valstybės y*a JP«vo-'Vjįį atsimena* kaip naciai pa 
hvU" T\«rpiškA.'knLlMî ad6rius. kartotinai tvirtino,, kad jie 

neturį rj«širyžimo pulti Pran-

KAUNAS" (STA). — Lie-
Įtuvą balšavikams okupavus ir 
visiems iš ponų virtus prole
tarais, anksčiau samdę tar-

| naites pradėjo jas atleidinė
ti. Tarnaites pasiskundė pi
liečiui Stalinui ir nutarė ko
voti prieš "proletarų sauva
liavimus. 'J 

Samdę tarnaites dabar ne
bežino, kas daryti: ponais ne
gali vadintis, o proletarai ne
gali tarnaites samdytis. 

šavikai ekskursuodavo į kapi
talistų rojų — Floridą. 

eūaiją. Tas buvo jų gudrybe. 
gautų informacijų Washing | ^ad jų kalbomis negalima 

liauja į Pietų Amerika darbuotis jau ne kai-
po naujokas, bet vežasi su savimi didelį ba- t o n e* A m e r i k a šiandien yra pasitikėti. Nacių strajfcigija 
gažų gražaus patyrimo. Del to, palydėdami I tokiam dideliam pavojuje, y r a vį sk^ naikinti. Ir šiame 
gerb. kun. Jakaitį tolimon kelionėn, neabe l k a i P b u v ° Prancūzija prieš; 

žygyje jiems sekasi, nes Ue-
jojame, kad jo kilnus planai ir užsimojimai 
bus įgyvendinti, kad jo darbais džiaugsis 
mūsų broliai Pietų Amerikoj. 

Maskva Lietuviams Nepasitiki 
Jau buvo pranešta, kad rusų sovietai Kau

ne reikalauja bausti mirtimi visus Lietuve!; 
pasiuntinius, kurie nepripažino išdavikiškos 
Paleckio vyriausybės. Tam tikslui yra įsteig
tas "liaudies tribunolas". Bet lietuviams 
Maskva nepasitiki. Ir dėl to, anot praneši
mų iš Švedijos, teisėjai, kurie pirmininkauk 
•liaudies tribunoluose" yra atgabenami iš 
Rusijos. 

Vienas Amerikos laikraščių koresponden
tas iš Stocholmo, kaip paduoda "Vienybė", 
taip rašo: 

"Kalbant apie nepasitikėjimų, Rusijos 
komunistai taip pat nepasitiki Lietuvos 
komunistais. Į sovietinės Lietuvos polici
jos, žvalgybos, komisarų ir valdininkų pa
reigas, skiriami ne vietiniai komunistai, 
bet atgabenti iš Rusijos lietuviai komunis
tai, dažnai ir rusai. Lietuvos komunistams 
Maskva šitaip pasakiusi.' Jūs patys nesu
gebėjote Lietuvoje sukelti revoliucijos. 
Raudonoji armija atėjo ir ja įvykdė be 
jūsų pagalbos. Dėlto jūsų balsas čia dabar 
nieko nereiškia". 
Korespondentas dar ir tai pabrėžia, kad 

Lietuvoje rusai dabar pradėję aršių kampa
nijų prieš lietuvybę ir lietuvius, nežiūrint, 
kad tie lietuviai būtų ir komunistai. Kaunas 
ir kiti Lietuvos miestai ejf,ą sparčiai rusi
nami. 

vienerius metus. Prancūzija 
rimtai neatsinešė į tą pavo
jų. Ir, štai, ko prieita. Taip 
gali įvykti ir su Amerika, jei 
čia visuomene nebus žadinia-

• 

ma . 
Bullitto kalba buvo ilga ir 

rimta. Jis kalbėjo taip, kaip 
šalies vyriausybė nusistačiu
si. Jis ragino piliečius siųsti 
telegramas kongreso atsto
vams. Reikalauti konskripci-
jos ir Anglijai pavesti pasau
linio karo laikų 50 naikintu
vų, kaip seniau buvo pata
ręs gen. Pershin^.' Visus s*-
meri kiečius ragino'- subrusti ir 
savanoriais j stoti kokion nors 
krašto tarnybon. . 

"Taip ryšku kaip viskas 
šioje žemėje, kad J. A. Val
stybes nieįpakils karan kur 
nors svetur", sakė ambasado
rius, "ibet taip., pat ryšku, 

žygyje Jiems 
iiiokratinės valstybes, kaip 
paaiškėjo, visados vėluojasi 
pasiruošti apsAgyniman. 

Atlantinį vandenynų Bullitt 
vadina Amerikos '' Magino-
to" linija. Šią linijų Šiandien 
Anglija saugoja. Reikia jai 
padėti. Kai Anglijos apsauga 
bus perlaužta, suluž ir minė
ta Atlanto linija. Tada na
ciams bus atviras kelias įsi
veržti į Ameriką. Amerikie 
čių laisvės dienos bus suskai
tytos. 

Be to, J. A. Valstybės ne
teks savo gamįnįams jokių 
rinkų Euroipoje, jei Anglija 
bus nugalėta. Jaiponai Ameri
kai uždarys prekybos kelius 
su Tolimaisiais Rytais. Euro
pos diktatoriai kontroliuos 
Atlamtiką, o Japonija — Ty
kųjį vandenyną. 

DETROIT, Mich. (pilnis). 
— Detroit lietuviams nesiren
kant į balšavikų prakalbas, 
LLD kuopa nutarė spalių mė
nesy rengiamose prakalbose 
pasiūlyti didelių bargenų: at: 

silankusiems duoti daktarą, 
kad sveikatą patikrintų; dan 

tistą, kad dantis apžiūrėtų, 
"kovingą kun. Knox," kad 
kūne sielą suieškotų. Be to, 
duoti pavalgyti ir išsigerti. 
Sako, jei ir tokie bargenai 
žmonių į prakalbas nepa
trauks, tai LLD kuopa kvitins 
savo veikimą. 

DĖDEI ŠAMUI. 

Pasakyk tu, Dėdyte, 
Kas tau davė širdį, 
Kad net seserį mažytę 
Nelaimėj tu girdit! 

Keli balsą tu prieš smurtą, 
Pripažįsti tiesą. 
Noriai paskiri tu turto 
Pamaitinti liesą! 

Tavo globoj būti gera, 
Tu, Dėdėle Šamai; 
Tau pagarbą teikti dera. 
Net daugiau kaip lamai*) 

Dėdelyte gyvenk ilgai 
Mažuosius užstoki! . . . 
Ašaros skruostus jau vilgo, 
Didiems esant tokiems! . . . 

K. B. 

CHICAGO, 111. — Dideli lie 
tuviški balšavikai (Pruseika, 
Andriulis) dar ir dėl to džiau 
giasi Stalino Lietuvos okupą 
viinu, kad galės ekskursijas 
daryti. Esą, koks tai bus sma
gumėlis pabūti sovietų Lietu
vos rojuj, jei ne pačiam ro
juj, tai bent jo priemenyje. 
Ir šifkartę tikisi dykai gauti. 

Iki šiol dideli lietuviški bal-

) Budistų dvasininkas. 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 

Vyras už nuopelnus buvo 
apdovanotas aukšto laipsnio 
ordinu. Žmona, apie tai su
žinojusi, nepaprastai nudžiu
go: 

— Argi jau tau iš tikrųjų 
toks malonus tas ordinas? — 
klausia vyras. 

;:T- Žinoma^ — atsako žmo
na, —! pirmiausia juk didele 
garbė būti' šitokio ordino ka
valieriaus žmona, paskui or
dino kavalierius lydi su iš-
kilmėmis i kapus, o, be to, ro
dos, ordino kavalierių našlės 
gauna pensiją... . 

x 
Del Sovietų Vizų 

Prieš porą dienų rašėme apie Maskvos !pa-

M a ž u t i s A p a š t a l a s 

Neseniai Londono bažnyčio
se .buvo laikomos gedamosios 
ipamaldos už žinomąjį didįjį 
pramonininką Steponą Tap-
relį Holandą. Ta proga laik
raščiai daug rasė apie jo ne
paprastą grįžimą į Kat. Baž
nyčią. Į jo biurą Londone į-
stojo pasiuntiniu tarnauti vie
nas berniukas. Vieną dieną 
jis paprašė jį atleisti išklau
syti šv. Mišių. Vaikinas lei
dimą gavo. Tačiau praėjus 

vo pastatyta viena bažnyčia, 
jis taip pat yra vienas iš 
fundatorių garsiosios 
minsterib katedros. 

Vest-

©.•• 

labai daug dvasininicų. Apskaičiuojama, kad' rėdim*, kad važiuojantieji į Lietuvą turės guriam laikui, šefas vėl gavo 
nuo Lenino ir Trockio vedamo teroro vienu gauti vizas Sovietų Rusijos konsulatuose. 
ar kitu būdu iuvo keli milijonai Rusijos Sąryšyje su tuo "N-nos" savo vedamajame 
žmonių. • • ? • ,%> straipsnyje tarp ko kito sako: 

Bet, štai, po Lenino mirties diktatoriaus Į " ^ e t "iš karštųjų Maskvos davatkų, gyve-
sostan užsirioglino dar žiauresnis geng3teris nančių Amerikoje, tik labai reta kuri drįs 
Juozas Stalinas ir tuo būdu Leonas Troc- tenai keliauti, kuomet ateis daugiau tikrų 
kis paliko ui durų, nors jis ir jo draugai žinių apie <tai, kas dabar " sename krajuje" 
tikėjosi, kad Lenino sostas jam turės tekti, dedasi. Girdėti, kad kai kurie žmonės jau 
Kai Trockini nebeteko groti pirmoji smuiką yra gavę laiškų nuo giminių, kurie rašo, kad 
Sovietų Rusijos gyvenime, jisai pasidarė ar- valdžios komisarai atiminėja ūkininkams 
šus Stalino priešas. Stalinas panaudojo Troc- karves ir kitokį turtą; gyventojai persigan 
kk> suorjpuaiiuota. ir jau gerai išbandytą te- <ję; daug suareštuotų, kiti slapstosi. 
roro sistemą ir 'lengvu būdu" likvidavo « p 0 pasaulio karo tūkstančiai amerikk-
opejackmierius ir, pagaliau, patį jų vadą &ų kasmet aplankydavo savo giminies Lie-
Trockj. j **•> tuvoje. Daugiaus to nebebus, kol bolševikiš-

Trockis buvo gimęs 1879 m. Ukrainoj, ne- ki barbarai iš Lietuvos neišsinešdins. Tiesa, 
toli Odesos. Jo tikras vardas buvo — Leo dabartinis karas susisiekimą su Lietuva jau 
Davydovič Bronstein. Jisai buvo žydas ir buvo beveik nukirtęs. Bet dar ateidavo iš 
dėl to daug savo tautiečių įtraukė į iiaurų Lietuvos laikraščiai ir laiškai, iš kurių am?-
bolševikų sajud}. 

Laimingos Keliones! 
Šiandien išvykstančiam į Argentiną, gerb. 

kun. Jonui Jakaičiui, M I C . linkime laimin
gos kelionės! 

Kun. J. Jakaitis keliauja į Pietų Ameri-

tokį pat prašymą. Šefas lei 
dimą vėl davė, taoiau vienam 
tarnautojui įsakė ištirti, ar 
berniukas tikrai tą laiką pra
leis bažnyčioje. Taip, jis ėjo 
į bažnyčią, o iš bažntyčios grį
žo tksiog į darbą. Tada pra
monininkas pradėjo vaiką 
teirautis apie šv. Mišias, ku
rios jį sudomino, tačiau apie 
jas nieko nežinojo. Berniukas, 
kaip mokėdamas, tai (paaiški
no. Pramonininkui aiškinimas 
padarė įspūdį, ir jis leido 
vaikui ir toliau vaikščioti į 
bažnyčią. Kartą berniukas 
pramonininkui parodė savo 
maldų knygelę, ir fabrikari 
tas ją pasiėmė peržiūrėti. Ir ri kiečiai patirdavo, kaij) tenai žmonės gy 

vena. O dabar visuose Kauno laikraščiuose. . _ _. . . , 
nėra nkfco kito, tik melas ir wąm-m*E* * £ * & • * * . & £ 
Laiškų, kurie pasako tiesą> kouiisarų cen
zūra nepraleis — nebent jie bus pasiųsti ko
kiais nors aplirjkiniais keliais. 

i maldaknygė, buvo toks sti
prus, kad ji^ priėmė katali
kybę. Jo tikėjimas nebuvo 

"Sunkūs bus Lietuvai sovietų vergijos tuščias: daug aukojo religi-
metai. Kad jie bent nesitęstų per ilgai." Įjos reikalams. Iš jo lėšų bu-

Dekingi Šiaurės 
Amerikos' Katalikams 

iRugpiūcio mėn. grįžte Ar
gentinon kunL J. Jakaitis, ku

ris buvo grįžęs Š. Amerikon 
rinkti aukų lietuvių bažny-
JĮJĮU Argentinoje pistaityti. 

Drauge su kun. B. Vitkum jis 
apvažinėjo beveik visas lietu
vių parapijas, aiškindami lie
tuvių katalikų būklę Argen
tinoje ir rinkdami aukas. Ar-| REMKITE, PLATINKITE 
gentinos Lietuviai katalikai KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

pasišventusių kunigų dėka ir 
brolių amerikiečių aukomis 
turės lietuvišką bažnyčią. Tuo 
būdu tiek Brazilijoje tiek ir 
Argentinoje lietuviški Dievo 
namai bus pastatyti amerikie
čių aukomis. 

Darbo ir Kapitalo vienybė krašto saugumui sustiprinti. 
.•• 

^-
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Vaikinų gauja linksmai šū-su nulenkusia galva? 
kavo mėtinėdami sviedinį, vi- — Ne — Juozas greit at-
si sušilę, linksmi. Tiktai vie- sake. 
nas Juozas prie ją neprisidė
jo. Jisai buvo tų pačių metų, 
kaip ir tie vaikinai, bet del 
to, kad jis buvo mažas, jo ne
norėjo priimti. Jo veidas 
buvo randuotas nuo kūdikys
tes nelaimes. Užtat jis ma-

« žai kur išeidavo, jo draugais 

— Tai, kodėl man nepažiū-
rai į akis. 

— Štai kodėl — jis tarė 
prieidamas dar arčiau, kad 
ji geriau galėtų matyti jo vei
de: Panele, nors išsigando. 
kai pamatė tą veidą, bet sten-

buvo knygos ir su jomis jis «« s i nepareikšti savo nepasi-
praleisdavo savo laiką. Kla-! tenkinimo. Jo .akys žiūrėjo 
sėje, jis buvo pirmas studen-| įsmeigtos į ją — jos buvo 
tas bet vis buvo nepaten
kintas. Kartais kildavo jam 
juodos mintys, taip kad jis 
daugiau nebenorėdavo gyven
ti. Dabar jam bestovint ir 
žiūrint į savo draugus didėjo 
tokios mintys. Pažiūrėjęs į 
vaikinus po kiek laiko, paliko 
aikštę ir nuėjo prie ežero, ten 
atsigulė po medžiu; tyras 
oras, vėjo šlamėjimas ir eže
ro vilnių blaškėjimas nuvarė 
visas liūdnas mintis ir miegas 
suteikė jam ramybės. 

j liūdnos, prašančios, kaip to 
šunelio, kuris užgindamas 
uodega prašo duonos kąsnelio 
ar šeimininko simpatijos. 

f 
S P O R T A S 
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All-Star Tymai 
Prirengti 

Kun. mons. M. A. Tarrant, švč. Sakramento bažnyčios rek
torius Sciringfielde, 111., i r Springfieldo vyskupijos kancleris, 
sveikina Dwight H. Green, respublikonų kandidatą į guber
natorius, kurs apsilankė į Kolumbo Vyčių surengtą metinę 
pramogą (barbecue) rugpiūčio 13 d. Springfielde. 

bet aš tavęs neužmiršau, — 
— Dabar viską sužinojai p a l a u k > k a į j i e n u i m g t u o g 

apie mane — sudiev! ^ f l ^ a O n ą tada žinosi, kas aš 
greit įlipo į savo mašiną ir 
nuvažiavo. Pranės vaizduo
tėje liko mėlynos akys — ji 
jautė, kad niekad jų neuž
mirš. 

Jau vgal mane užmiršai, — Žiūrėkite į mane visi, aš 
gražus, daugiau nebeturiu tų 

Dienos, savaitės praėjo bet 
Juozas negalėjo Pranės už
miršt — sunkiau dirbo, kad 
tik ją užmiršus, bet vis nežiū Keli metai praėjo. Juozas 

baigė mokslus ir gavo tarny-j r i n t " k a j i g d a r § > n e galėjo jos 
bą. Jam gyvenimas ėjo seno- Taizdo išvaryti iš savo vaiz-
mis vagomis.. Vieną dieną be- rfuotės. Staiga, užėjo karas. 

^ grįždamas namon iš savo tar-
nybos, pamatė automobi ly je! J u o z a s * r e i t >stoJ° « k a r i u ° -

menę. Karo laukuose jis tu-sėdinčią panelę. Smalsumo 
pilnas jis sustabdė savo maši
ną ir, nenorėdamas sužinoti 
kas yra, jis paklausė: 

— Kas yra? Ar laukiate ko 
nors? 

Panelė pakėlė savo akis, 
Juozas, kai pamate jos veidą, 
tuoj nulenkė galvą, kad ji jo 
gerai nematytų — ji buvo* to
kia graži, o jis toks negražus. 

Skambiu balsu ji atsakė: 
— Mano mašina sugedo — 

važiavau gerai bet staiga su
stojo. Ar pats supranti ką 
nors apie mašinas! 

— TJiskį, — atsakė Juozas 
— pažiūrėsiu, gal surasiu, ko
dėl tavo mašina nevažiuoja. 
Išlipo iš savo mašinos priėjo 
prie jos — po kiek laiko su
rado, kas buvo sugedę ir greit 
pataisė. Panelė linksmu bal
su jam tarė: — Dėkui, šimtą 
kartų dėkui, jeigu pats nebū-| 
tum atvažiavęs gal visą naktį 
čia būčiau išsėdėjusi. Juozas 
dar nulenkęs savo galvą.sto-j 
vėjo. J i paklausė; 

— Koks tavo vardas? Žemu 
balsu jis atsakė: 

— Juozas Varas. 

rėjo vilties, kad rasiąs ramy
bės, kurios taip senai ieškojo. 
Ifcmė pavojingiausias ir sun
kiausias užduotis — vis nera
do mirties, kurios taip norė
jo. Kulkos jo neėmė. Du 
metai praėjo. J is buvo apdo
vanotas nekartą už savo nar
sumą, pakėlė jį į kapitonus— 
nors ir buvo negražus, bet už5 

to veido buvo gera išmintis. 
Jo komanda gavo sunkiausias 
užduotis, jo vyrai jį gerbė. 

Visi buvo pasirengę pagul
dyti savo galvas del jo. Vie-

I ną naktį bepuldinėjanit prie 
šus jis sulaukė to ko seniai 
laukė, buvo sunkiai sužeistas, 
visi manė, kad mirs, visas bu 
vo apšaudytas, taip, kad jis 
visas buvo apvyniotas. Jis 
ir nenorėjo gyventi. Besamo-
nėje būdamas; jis š&ukė — 
Pranei, Prane. 

Pranė buvo slaugė toj ligo
ninėj, pareidama pro Jnozo 
lovą vieną dieną išgirdo — 
girdėtą balsą šaukiant jos 
vardą. Sustojo, pažiūrėjo į 
korčiukę, pakabintą prie lo
vos, pamatė jo vardą, bet tas 

esu — tau bus didelis surpri-
zas. 

Nuo tos dienos Pranė daž
niau prieidavo prie Juozo lo
vos, bet jis beveik visą 'laiką 
miegojo, jam padarė kelias 
operacijas — Jis norėjo gy
venti, dar kartą pamatyti 
Pranę. 

Savaitė praslinko. Galuti
nai atėjo ta diena, kada jam 
nuėmė "bandažus. ' ' Gydyto
jas padavė Juozui veidrodį, 
po kiek laiko Juozas pažiūrė
jo į jį — netikėjo savo akimis, 
tai ne jis bet koks svetimas 

biaurių randų. Dabar galėsiu 
visur dalyvauti ir draugauti 
su žmonėmis, dabar noriu gy
venti. Dėkui, daktare, niekad 
negalėsiu tau atmokėti, sutei
kei man naują gyvenimą. 
Savo džiaugsme nepastebėjo, 
kad šalia jo lovos stovėjo 
graži panelė — Pranė dabar 
pažinojo Juozą. J i buvo ir
gi nustebinta ir dėkinga. Tos 
akys buvo linksmos ir mažos 
liepsnelės degė. j&se. 

— Prane, jis suriko, dabar 
galiu visiems pasirodyt, kaip 
tikrai atrodau — nepaisau, 
kad aš mažo ūgio — bet sa
koma, geri dalykai ateina ma-

Po virš dviejų savaičių 
įtemptos praktikos, Kolegistų 
vadas — Coach Eddie An-
derson pareiškė, kad jis jau 
turi dvi pilnai prisirengtas 
rinktines, kurios stos į kovą 
prieš profesijonalus Green 
Bay Paekers. 

•Andersono pareiškimu, na
riai tų dviejų rinktinių negali 
pasitikėti iki šiol užsidirbta 
vieta; jos turi parodyti savo 
gabumą ir sumanumą. Jeigu 
pasirodytų, kad šiek-tiek ap
sileidžia, jų vieton gali patek
ti bet kuris ligi šiol nepasižy
mėjęs lošikas. Pasirodo, kad 
iki rugp. 29 dienos eis smar
ki kova tarp pačių kolegistų 
už garbę stoti pirmojon ri
kiuotėj kuri stos prieš pro
fesijonalus. 

Pirmoji rinktinė susidės iš 
pačių gerausilųjų lošėjų, kurie 
iki šiol numatyti, tai: Nile 
Kinnick, Kenny AVashington, 
Harold Van Every ir Frank 
Emmons. Šie sudaro kombina 

ei ją, vadinamą "Back Field.n 

Jiems į pagalbą pirmoje 
rinktinėje stoja: left end, 
Ken Kavanaugh, Louisiana 
State; Left Taikle, Ed Kol-
man, Temple; left guard, Mel 
Brewer? Illinois; center, Gy
dė (Bulklog) Turner, Har-
din-Simmons; righį, guard, 
Harry Smith, So. California; 
right taekle, Lee Artoe, Ca
lifornia; right end, Frank 
Ivy, Oklahoma. 

Antroji rinktinė susidės iš: 
Ben Sheridan, right half 
back; Ken Heineman, left 
half back; Bob Hoffman, 
ąuarterback ir Dom Principe, 
full back; left end, Bill Fisk, 
Southern California; left 
taekle, Walter Merrill, Alaba 
ma, or Stan Andersen, Stan-
ford; left guard, Vic Marino, 
Ohio State; center, John Sch-
iechl, Santa Clara; right 
guard? Jim Logan, Indiana, 
or Hal Method, Northwest-
ern; right taekle, Win Peder-
sen, Minnesota; right end, 
Bob Winslow, Southern Cali
fornia. 

Mary Ryani, 15 m. amž., iš 
Louisville, Ky., laimėjusi tris^ 
N. A. A. V. rekordus moterų 
"outdoor" nacionaliniam tur-
naaiiente, Portland, Ore. 

(Acme tekįphoto) 

linksmai šypsojantis gražus žuose krepšiuose. Pranė, jam 
jaunuolis. Ašaros riedėjo iš pritarė — jų rankos susipynė, 
akkj, palietė savo veidą pati-1 ji atsisėdo ant jo lovos ir kai 
krinti, kad tai ne sapnas bet 
tikrenybė. 

Linksmu balsu tarė: 

kiti pastebėjo, kad jie žiūrėjo 
vienas i kitą, visi lėtai išėjo 
iš kambario. 

DARBAS IR DIPLOMAI 

— Ar nenori sužinoti, kas 
aš esu! Juozas nerimauda
mas, Dailumo kupinas, neno
rėjo nieko sakyti. Po kiek 
laiko jį tarė. 

— Gerai, jeigu neklausi, aš 
m pati pasisakysiu: esu Pranė 

Gilytė. J i pastebėjo, kad jis 
vis stovėjo su nulinkusia gal
va. J i labai norėjo pamatyt 
jo veidą. 

— Ar visada kalbi su kitais 

Buvo vargšė motina. J i 
varge gimė, varge išaugo, 
vargas ją ir visą gyvenimą 
lydėjo. Bet ji sukaupė pasku
tiniąsias savo jėgas ir įstengė 
nuskaidrinti savųjų vaikų die 
nas. Jie išėjo į žmones. Po jų 
pavardžių atsirado įvairūs ti
tulai ir jų rankos buvo baltos 

ri savo tautiečių, Turim daug 
tituluotų ir diplomuotų žmo
nių, bet maža, vai maža, dar
bininkų. Dažnai, labai daž
nai, tie be titulų ir dįplomų, 
paprastieji tautos sūnūs ir 
dukterys atlieka patį sunkųjį 
.ir didįjį darbą, o mūsų dip
lomuotieji tėvynainiai žiūri iš 

ir minkštos, o visi kėlo j i^ms j aukštybių i r . . . . nieko įžiū 
kepures ir ponais vadino. Tik 
jų motina labiau suseno, o 
jos vargas dar labiau pri
spaudė jos pačius. I r nebe
įstengė ji išleisti savo jau
niausiojo vaike į mokslus. Jis 
liko be titulų ir be pagyrimų. 
Kartą grįžo tituluoti vargšės 
motinos vaikai ir išsigando: 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ išsigando savosios motinos ir 
jai nieko nepriminė. J i buvoj jos vargo. Jie buvo ta.ip auk-
jo vardą užmiršusi — bet vis 
dar prisiminė jo veidą. Ra
mino sužeistą. Juozą, tarda
ma; 

— Aš čia Juozai — tau da
bar reikia miego^ tai miegok. 
Juozas išgirdo jos balsą, paė
mė jos ranką į savo ir klausė 
— Pranė, ar tai tu, prieik ar
čiau, kad aš galėčiau paliesti 
tavo kasas. Ar jos vis dar 
tokios gražios T Pranė ty
lėjo. 

štai, jog nebegalėjo beį'žiūrė-
ti nė suklupusios motinos, nė 
savo paprastojo brolio. 

Vel išėjo jie į žmones. Ir 
žmones juos vėl gerbė ir vėl 
ponais vadino, o namie liku
sį brolį užmiršo nors jis ir 
sunkiai dirbo savo motinai. 

Dažnai, labai dažnai, mū
sų tautos gyvenime šis įvy
kis kartojas. Mūsų tautos vai 
kai, pasiekę viršūnių, užmir
šta savąją tautą ir nebeįžiū

rėti negali. Beveik visas pa
rapijų, draugijų ir spaudos 
•išlaikymas gula ant senesnio
sios (daugumoj be diplomų 
ir titulų) mūsų visuomenės 
kartos. Jaunesnioji diplo
muotų inteligentų karta, ku
rią išaugino suvargusių tau
tiečių sukauptos jėgos, pa
žvelgę į mūsų sunkumus, į 
savo motinos — tautos vargą 
išsigando. Daugumas jų arba 
labei mažai dirba arba net 
nieko neveikia. 

Šiandie galime atsikalbinė
ti, jog laiko trūksta, galime 
pasiskųsti senesniosios kartos 
nenoru mus suprasti, žodžiu, 
galim rasti įvairiausių pateisi 
namųjlų priežasčių bet tai 
bus tik paprastas išsisukinė
jimas, kuriuo mėginama ir 
kitus ir save apgauti. Taip, 
mes galim kitam ką nors 

, i 

įkalbėti, bet save prigauti — 
sunku, vai sunku! Gali kar
tais nejučiomis ir nelauktai 
užslinkti valanda, kai mūsų 
artimųjų paguoda ir parama 
mums brangi ir reikalinga 
butų. Na, ir ką tada galėsim 
kaltinti, jei jie neatvyktų. 

Tiesa, šiandie nieks negali 
mesti mūsų inteligentijai kal
tinimo, jog ji atsisakė savo
sios tautos, jog pabėgo nuo 
tautinio darbo todėl, kad jai 
gėda, kad ji nenori. Ne. Bont 
aš tuo nenorėčiau tikėti. Taip, 
išgamų yra, bet jų, ačiū Die
vui, labai ir labai maža mūsų 
tarpe. Daugumas mūsų diplo
muotų žmonių nedirba su mu
mis vien tik dėl savo neran
gumo ir neveiklumo. Kitaip 
tariant, tai paprasta tingėji
mo liga. Tos tingėjimo ligos 
simptonai pradėjo reikštis ta
da, kai mūsų inteligentai ne
galėjo beįžiūrėti aiškios prak
tinės naudos už jų darbą. 
Daugelis kažkodėl panorėjo, 
kad už kiekvieną jų žingsnį 
būtų apmokama. Deja, mūsų 
visuomenė neįstengė ir nepa
norėjo. J i norėjo gerų norų, 
o ne geros tos valios exploa-
tacijos. Atsirado nediplomuo-
tų žmonių, kurie patys siūlė 
si dirbti ir dirbo nieko sau 
nereikalaudami, o diplomuo
tieji atsiskyrė ir užsitvėrė lyg 
kokia kinų siena. 

Šiaip ar taip, didžiąją mū
sų visuomenės dalį sudarė, 
sudaro ir sudarys paprastieji 
darbo žmonės, žmonės, kurie 
aukštųjų mokslų nėję, kurie 
per dienų dienas dirbtuvėse, 
kasyklose ar kur kitur dirba. 
I r gal dažnai ir nenorėdami, 
turėsime pripažinti, jog atei

tis tiesioginai priklausys nuo 
jų ir tik netiesioginai nuo in-
telegentijos. 

Taip, mes šiandien džiau 
giamės jog diena dienon au
ga mūsų tarpe išsimokslinu
sių žmonių skaičius — di
džiuojamės, jog tai mūstų esa
mieji ir būsimieji vadai, mū
sų .dabarties ir ateities vai
ruotojai. Deja, jei tie vairuo 
tojai nepasiskubins — suduš 
laivas į gyvenimo uolas ir ne 
bebus ko vairuoti; jei mūšy 
inteligentija, mūsų vadai ne
susipras kaip galima grei
čiau paimti vadovavimo į sa
vo rankas — armija gali per
eiti į priešų pusę. 

Manau, jog dėl to vairavi
mo mes visi sutinkam, tačiau 
daug labai daug pasakysim, 
kad tai neįmanoma. Taip, 
kliūčių yra, bet tos kliūtys tie 
sunkumai ne tik galima, bet 
turi, būtinai turi, būti šalina
mi. Jn. V. 

Buccleuch princas, Anglijos 
karaliui giminingas iš žmonos 
pusčs ir vienas turtingiausių 
Anglijos žemvaldžių, pašalin
tas iš karališkųjų namų lordo 
vietos vykdant kampaniją 
prieš penktąją koloną. (Acme 
telephoto) 

cf 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEO 
TAE. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės Das NOBKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą, 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 
& 
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LIETUVIŠKOJI TAUTINĖ INDIVIDUALYBĖ 
IR AMERIKOS LIETUVIS 

rašo P. B. 

— * 

^ 

(Tęsinys) 
c) Lietuviškasis žmogus 
Amerikos gamtinėje ir kul
tūrinėje aplinkoje. 

apsigyvenusio lietuviškojo 

lavinęs kaimietis), daug nu
smuko religiškai u doroviškai 
t girtuokliavilias, seimų pairi-
mas ir k.), daugelis nukrypo 

^m^^^^^^^^^^^^^^^—l pasaulėžiūrinius šunkelius, 
Grįždami prie Amerikoje j j Į ^ H , , , , , l e n pateisinimų sa

vo iškrypimams. Pradėjus kur 
žmogaus bei jo kūrybos *var- ^ lietuviškoms parapijoms, 
stymo, atrodo, lyg turėtume l į e t u v i a i neišvengė nesusipra 
susidurti su pilnutinesmu' t imu m ^ pATA^ų admini-
žmogumi bei ryškesne Hetuvi4 l 8 t r a t o r i a i g . k l e b o n a i g j n e S j be 
koja kūryba, kaip pasekmė- k i t k o > l e n g v a i p ^ ^ g l i ibe-
mis atitinkamai pageidautino 
lietuviškosios individualybes 
ir kūrybos papildymo. Bet 
įvairių aplinkybių nustatyta 
gyvenimo realybė į mus kiek 
kitaip prabyla Daugelis lie
tuvių per amerikonizmo ban
gas nuslydo bei nuslysta į di
džiausius kraštutinumus, dau
gelis savo asmenybės susmul
kėjimu ir kūrybišku bergždu-
mu dažnai net sukelia antipa
tijas lietuviškosios kilmės ben 
druomenei amerikiečių tarpe. 
Šiokių dalykų priežastys sie
kia mūsų netikslingos emigra
cijos pradžia. Bent kelis sla
vų kalbų žodžius mokėdami 
lietuviai pradžioje stengėsi 
pritapti prie lenkų parapijų 
ir net organizacijų (charakte
ringa, kad kai kurie lenkiškai 
pramokę lietuviai pateko \net 
į lenkų draugijų vadovybes). 
Dažnas nesusipratęs lietuvis 
net savo noru vaciindamosi 
"polander'iu," gi šis žodis 
airių lūpose reikšdavo (ir da
bar reiškia) žemos kultūros 
atestacija. Iš po baudžiavos 
jungo išsprukęs prasčiokas 
kaimietis pateko į jam visai 
svetimą miestietiškų gyveni
mų, kur visai kitokie papro
čiai, kitoks tempas. Pavergto
je Lietuvoje lietuvis neturėjo 
jokios siauresnės specialybes, 
visas jo gyvenimas buvo kon
centruotas savuose nameliuft-
»e, gi čia miestuos© gyveni
mas dar verda kavinėse, biu 
*uoae, gatvėse, sporto aikštė
se, fabrikuose. Lietuvio mėg-
tas susitelkimas ir gyvenimo 
visuotinumas buvo pažeistas. 
Žmogų nuasmeninus siauros 
specialybės darbas fabrikuose 
yra viena didesnių į pasaulė
žiūrinius šunkelius nuklydimo 
priežasčių. Daugelis stengėsi 
greičiausiu laiku nukopijuoti 
išorinį kultūros blizgėjimų 
(mat, lietuvis yra receptyvus, 

ralistiškai protestantų, bei ki
tokiai laisvės vardu veikian
čiai nešvariausiai propagan
dai. Tuo būdu pereito šimt
mečio išeivija bei jc* vėlesnės 
kartos buvo bei yra gerokai 
palaužtos. 

Beikalai kiek pagerėjo kar 
tu su tautiniu atgimimu Lie 

i 

-ii 
RlieUmatiC Happy, Remkite Lietuvišką 
R e l i e v e s Pain Quick H Žyduką 

Thousands who euffeml from the torturing 
paim oi rheumattsm. sciatica. lumbago, neu- Į 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery oi NURITO. Now tbey have 

1 found a quick-acting formula whicn speedily 
relieves those cxhausting muscular aches and 
paim. NURITO ia trustworthy and depepdable 
—contains no opiates. If you want to teel again 

| the joy of relief from pain—so you can work įn 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under th» ironclad guarantee. It the 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
rcfuncled Don't suffer. Auk yourdfUgpst today 
for NURITO OD this guaraalee. (T.N.C.) 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

Chicagoj anJadien nušauto W. D. Sehaafo automobily ras
ta nuotrauka, kuri vaizduoja: Nušautasis Sehaaf yra pritša-
Įcyje, kairėje; už jo J. C. MeLeod, tą pačią die% nušautas. tuvoje.. Dvidešimtame Simt-

mėty emigravusieji jau atsi- ! Dešiniau, žone užpakaly - Martin (Sonny Boy) Quirk bu 
™ a «. .«-i«,i X*J* ta.,H.|vęS Capane gaujos narys, ir vyras priešakyje (dešinėje) ne 

identifikuotas. Policija ieško sių. pastarųjų dviejų. (Acine 
telephoto) 

nešė su savimi didesnį tauti 
nį idealizmą ir tobulesnes 
tautines formas. Pamažu stip
rėjo ir lietuvių dvasinis bei 
religinis atgimimas. Tuo bū
du bent dalinai buvo išgelbė 
ta visa tai, kuo LietuVu bei 
lietuvių tauta galėjo bti da
bar gali Amerikos lietuviais 
džiaugtis. Kartu su tautnuu 
ir <lvasiniu atgimimu pauvažu 
sustiprėjo visų Amerikos lie
tuvių atsparumas neigiamom* 
įtakoms, sušvelnėjo buities* 
dvilypumo tragedijos pergy
venimas. Atgauta tautinė sa
vigarba bei vidujinė pusiau
svyra pakėlė ir lietuvių reno-
me ir Amerikos oficialiųjų 
sluoksnių akyse. Bet vistiek 
žymėtina, kad neišmokslinta 
ir lietuvybės pradų bei žymių 
neišplėtojusi pirmoji išeivijos 
karta nesugebėjo bei nesuge
ba perduoti ir išvystyti tau
tines brangenybes naujose 
kartose.. 

(Daugiau bus) 

MISIJONIERIAI 
ŠVIEČIA INDĖNUS 

(KSB) Misijonieriai, rūpin
damiesi žmonių krikščionini
mu ir civilisaeija, Kolumbi
joje įkūrė naują indėnams 
kaimą su pradžios mokykla. 
Misijonieriai turi 360 auklė
tinių, kuriuos moko ne tik 
skaityti ir rašyti, bet stengia-

KATALIKAI 
GYDYTOJAI PADEDA , 
NETURTĖLIAMS 

(KSB) Wuerzburge yra 
specialus medicinos institu
tas, kuris ruošia misijų kraš
tams gydytojus. Baigusieji tą 
institutą gydytojai vyksta \ 
misijų kraštus pas žemos kul
tūros tauteles ir jitems tei. 
neša medicinos pagalbą. Ne
seniai viena šveicarė gydyto
ja laikrašty " 0 » Romano'' 
nupasakojo, kaip misijų kra
štai labai reikalingi sanita
rinės pagalbos. Italijoje yra 
susidariusi speciali misijų 
medikų draugija, kuri sten
giasi parūpinti misijų kraš
tams gydytojų, vaistų, tvars
tomosios medžiagos ir t.t. 

KATALIKAI 
ŠANCHAJUJE 

(KSB) Šanchajuje įkurtas 
naujas žosistų (kat. darbinin
kų) centras. Tai jau penktas 
didžiajame Šanchajuje. 

NATHAN 
KANTEB 
MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
VVholesale 

4707 So. 
Halsted St. 
TeL Blvd. 
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LIETUVIAI DAKTARAI 

hl. CANal 5969 

Ofi. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS Ia CHIRURGAS 
2155 VVest Cennak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6;30 — 8:30 Takai* 

ir pa^al sutartį. 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
išekzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą, akių į:empimą. 

Dr. John JI Smetania 
Dr. J. J, Smetana, Jr. 

OPTOMETRJSTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL. 052:5 — Cliicago 

OFISO VAljANDOS 
Kasdien »:U0 a. m," iki 8.80 p. m. 

Treč. ir šešt: 9:00 a. m. iki 
7:30 rf*m. 

i -j , 

Budriko Rakando Krautu
vėse rasite patyrusį akių 
daktarą (optometristaj, ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Akių egzaminavimas 
dykai. 

1941 Metų Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertes 
gerų rakandų stakas. Elek-
trikines Ledaunes, Pečiai, 
Karpetps. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIU 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 Ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDH1KO PROGRAMAI: 
WCKL — 9 70 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil.. Ketvirta-
dionio vak 7 va' 

LIETUVIAI DAKTARAI 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. HalsLu Street 

^ ^ — — ^ ^ ^ — M i — i i m a m — •• m • • • • » 

Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Oi'iso Valandos: 
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

(Sekmadieniais suiyg sutarties 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 
TeL CANal 2S45 

VaL: 2 — 4 ir 7 — 9 
Res.: 7004 So. FaJrfield 

Tel HEMlock 3150 

DR. V. E. SIEDUNSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

Phone Cicero 4276 

DR.P.AIKOČIŪNAS 
DANTISTAb 

1446 S. 49th C t , Cicero, 111. 
Antradieniais, nuiviriailieniaia 

ir PenktaUiemais 
Valandos: H)-±Z ryte. 2-0, 7-9 P. M. 

314/ b. Ha.sied St., Chicago \ VALANDOS: 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave* 

(2-tros labos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, UL 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo Z iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

bekuiad. nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

DR. MAURICb KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4031 So. Asiiiand Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. teL PLAza S200 

ir'umauieniais, Trečiadieniais* 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 

^sss^ B^k ^B M Mm±. • ^įm\. Burke Motor Sales Co. 

si berniukus išmokyti amato, 
išviršiniai imlus, ypąc neišsi-|o mergaibes namų ruošos. 

Pmdtti Piaifsi kas Menes; iki U Dienos, Nei Nuošimtį Nuo 1 Dienos, j 
TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS #360,000-00 

Dabar mokam 31/2% o i P*-
dštos pinigas. Duodam pa
skolai ant narna, 1 iki 20 rn 

ĮSTANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOA1I ASSOClATIOa 
0 » CHIGAOO 

JUSTI* MAGK1EWICH. 

by O. a ^ ^ ^ 
aATINOS FEDKRALJ.T 

IMSU1UBD 
• 

#198 ARCHER AVEHU1 
TEL. TIRGIKIA 1141 

VAJ*: t iki 4 R. p. Trečssd.: t **4 11:06 p. fieted.: t MU 8:00 •. • . 
« . t - ^ - • * m~~***»-*~*~~-~**~~~*.~, ̂ mm» » « « K » I » » » * * » * * * » * » « * « * » J 

D E S O T O - P L Y M O U T H 
CHICAGCTS MOST JKRIJABLE NEW CAli DEALEli 

Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 
Therefore We Are Offering Our Tremendous Used Car biock At 

R E A L B A K G A I N P K I C E S . 
BUICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios M395 .00 
CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
Ali have Heaters and Trunks — some with Radios 

CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new. 

DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk 

DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 
With Heaters and Radio. AU have Trunks $ 2 9 5 . 0 0 

FORDS — 1939-38-37, with Heater; some have Radios $ 1 9 5 . 0 0 

PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radios, Trunks, $ 1 8 5 . 0 0 

PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. Ali these cars are likę Brand New $ 2 9 5 . 0 0 
218 cars to choose from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanies and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

Burke Motor Sales Co. 
D E S O T O -- P L Y M O U T H 

6445 So. Westem Ave. Chicago, III. 
O P E N E V E N I N G S 

Telefonas CANal 7329 

UIL KIEK J. BARTKUS 
t**lj*iOJAtt i i i UiltltliMiiM 

2202 VVest Cermak Road 
ir pagal sutartį. 

BekiuadiebiaiB uupgi pagal sutartį. 
i^es. teieionas č>£xuey 0454. 

Tel. Cicero 1484 

UK. & K. PALU 1 SIS 
ia i i> i'iO JAb IR CMIKUKUA8 

Kanip. įotos Oat. u* 4ytn Ct 
OFlbO VAIiAJSUOS: 

išuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį. 

Kes. 1625 bo. bOth Avenue 
TeL Cicero 1484 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedčliouiis nuo 10 iki 12 vaL dicuą 

TeL YAEds 5557 

DR. FKANk C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS UL (Jfil&U&aA* 
ldol VVest 47tn btreet 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 v. vakare 

u pagal sutartį. 

DR.A.JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS m CHLRUBGA8 
ZtKK) Vvest 63rd btreet 

OFlbO VALANDOS: 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų teleionas VLfclguua 24^1 

DR, P. J. BEiNAR 
(Beiuarauskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
6UU0 bo. halsted btreet 

TKLEFONAl: 
Ofiso — W£Ntwortk 1612. 

i&es. — YAROs S956. 
OFISO VALANLK)S: 

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti. 
Tel. YARda 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

vaL: nuo 9 vaL ryto iki*8 vaL vak. 
becedoj pagal sutarty 

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

š?=š^=^š^£^3^ 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Kės. TeL GKOvenill 0617 
Office teL MEMiock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Vai.: 2 - 4 ir' 7—9 vakT~~* 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus. 

#185.00 
#295.00 
5275.00 B 2423 w ' M a r < l u e t t e Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cennak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 f. f t 

REZIDENCIJAI 
6631 S. CaUfornia Ave. 

Office Phone Bes. and Offioi 
PUOspect 1028 2369 8. Leavitt St, 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 6107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oliso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. VL 

Nedėliomis pagal sutartį. 

TeL CANal 0257 
Res. teL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATŪRIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Residencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALAND08: 11 f. rjio iki 8 Dop* 

• 90 9 mš *•*»*<• 

SoSte-įSeSf^^ CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 { 
gausite kaip pas:— 7 O 7 » & 

POCAHONTAS MIXE RUN. • S f 
riatisiu mainu. P«u« dulkiu k i m -
ta. Perkant 5 Tonus ar <toa*iau — 

7.35; Black Band — $«50. 
Sales Tax Ertra. * i 

I •ė. 
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS 

_ i 

Iš 
4 Skyriaus Sus-mo 

Federacijoj 4 skyriaus mė
nesinis Misi rink imas įvyko 
rugpiūfio 14 d., Šv. Antano 
parapijo* salčj. Susirinkime 
atidarė j inn. P. Medonis, o 
garbes pinu. kum F. Borei-
šis atkalbi jo maldą. 

Pinniausiai pakviestas kun. 
L Hureišis padare platų pra
nešima iš Federacijos Tary
bos suvažiavimo įvykusio 

Kandidatas į 
Kotigresmaną 

Frank Markavich, sūnus 
Juozo ir Onos Markevičių^ gy
venantis 2741 — 23rd S t , 
Detroite. Per 27 metus Mar
kevičių šeimyna gerai žinb-
ma Šv. Antano parapijoj, ti
kinti, skaitlinga, išmokslinta. 
Jaunimas dalyvauja katalikų 
veikime. 

Frank, vyriausias sūnus, y-
ra baigęs aukštesnę mokyklą, 
studijavo ir biznio šakoj ir 

Pittsburgh, Pa. Pranešimą pa- 12 metų pašventė veikdamas 
pildė P. Grybas. Pranešimai politikoj demokratų partijoj, 
išklausytas dideliu įdomumu Daug veikė ir agitavo ren-
ir pareikšta pritarimas v i -kant miesto majoru Frank 
šiems Taryboms nutarimams Murphy. feiemet pasiryžo $ats 
bei planams ateities veikimui. s įekti valdžios darbo: stato 
Baigdamas pranešimą P. Giy-
bas pasisakė buvo užrukę į 
Šv. Pranciškaus seserų vie
nuolyną ir matę būtiną rei
kalą remti pradėtą motiniško
jo namo statybos darbą. 

Susirinkimas atsistojimu 
padėkojo kun. Boreisiui ir P. 
Gr|ybui, kurie (Federacijos 
Tarybos suvažiavime atstova
vo Detroito lietuvius katali
kus. 

Šiauije susirinkime užsire
gistravo ir dalyvavo dar šie 
nauji veikėjai: J. Strokas, J. 
Talandis, dr. T. T. Sims ir 
A. (jriška — pavieniai. Dr. 
Sims savo gražioje kalboje 
pareiškė norįs nuoširdžiai pri
sidėti prie bendro lietuvių 
veikimo Lietuvos labui. 

Šv. Pranciškaus se$exu. nau : 

dai rengiamam piknikui, rug
sėjo 2 d., išrinkta darbinin
kai ir darbininkes. Nutarta 
taip pat pasamdyti Aukšta-'les. 

kandidatūrą į kongresmaną 
iš 15 Congressional District 
iš Wards 10, 12, 14, 16. Tose 
vietose yra nemažai lietuvių. 
Mūsų pareiga atiduoti balstis 
iH. savo tautietį ir agituoti 
tarp svetimtaučių, kad bal
suotų už Frank Markavich. 

Ff. Markavich 6 metus pri
klausė prie Michigan Valsti
jos Mokytojų Sąjungos ir bu
vo tos organizacijos kalbėto
jas. 

"Home Call Press", mėne
sinio žurnalo, buvo raporte-
ris. 

Kelis metus priklausė prie 
American Cooperative Ass'n., 
kaipo peržiūrėtojas įvairių 
biznių, finansų ir del kokios 
priežasties ba*nkrutuoja ir t.t. 
Čia veikdamas daug patyrė 
apie biznius ir finansus. Pri
klauso prie Lietuvių Demok
ratų klubo yra jo vice pirm 
Visur darbuojasi pagal išga 

* : 

Komunistams 
Melagystes -
Geriausia Priemone 
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1/10 Ainn~T l/m III ^ j Katalikybe Atgimsta 
IlAu UIKULI nlIUK V i s a m Pa ru ly katalikybė 

H atgimsta. Pamažu ji kelias i i 
' Pietų Amerikoj. Meksikoj ji 

ir paklausti jų: ar bent vie- i f c i k o v o j a v i s d a u g i a i l t e i , i ų > 

nas m girdėjo Laiu-ką pava- k i t u r k u r i a s a v o l l l o k v k U ^ 

d.! 
visiems gerai 

Frank Markavich 

vaidina seserys parapijose 
mokindamos lietuvių vaiku
čius. Jos deda pastangų, kad 
jaunąją kartą išmokinus ne 
tik tikybos, bet kad įkvėpt į 
širdis patriotizmo, lietuvišku
mo, nuo ko priklausys ir lie
tuvių tautos likimas. l 

Vienuolyno motiniškas na
mas būtinai reikalingas, nes 
ir taip ilgai seserys vargo. 
Todėlgi šio pikniko visas pel
nas bus atiduotas vienuoly
nui. 

Kviečiame visus gerašir
džius lietuvius ne tik iš De
troito, bet ir apylinkės daly-
vaut i r paremti katalikų į-
staiįį , "ktari - neša Į lietuvių 
kolonijas šviesą ir tiesą. 

kalnio orkestrą. Taipgi pra
nešta, kad dar aukomis prie 
pikniko prisidėjo $5 Šv. Jur
gio draugija iš Šv. Jurgio pa
rapijos, $10 Neperstojančios 
Pagalbos Panos Marijos drau
gija iš Šv. Petro parapijos ir 
$5 Moterų. Sąjungos &1 kuo
pa iš Šv. Antano parapijos. 

Tikimosi, kad tasai pikni
kas, jei tik pasitaikys gražus 
oras, bus sėkmingas, nes vi
si lietuviai žada atsilankyti 
ir paremti. Koresp, A. A. 

Mea esame sukurti, kad 
būtumėm laimingi. 

Jaunam, energingam lietu 
v i u i linkime pasisekimo lai 
mėti rinkimus lapkr. 10 d. 

Lietuviai, balsuokime už sa 
vo tautietį, kuris daug gero 
ir lietuviams padarys. Rap 

Užtikriname — būsite pasi
tenkinę. Bus visokių margu
mynų. 

Nuoširdžiai kviečiame. 
Rengimo Komisija 
*•* •!* 

Eugp. 1 d., Šv. Antano baž
nyčioj per sumų priims Mo
terystės Sakramentą Juozas 
Stark-Aukštakalnis su Ieva 
Balčiūnaite. Stark yra žy
miausias Detroite muzikantas 
akordijonistas, tėvas — or
kestro lyderis. Rap. 
• • " • — M — • " • • i i ^ ™ " » " » i ^ — ^ » ^ ™ i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

"DRAUGO". LABOR DAY 
P l k N I K A S 

Rugšej6 2 d., 1940 m. 
V Y T A U T O P A R K E 

Rengėjai1 g v w w w w f r w w w w w w w s ; 

Kvietimas į Pikniką 
Rūgs. 2 d., Labor Day, De 

troito katalikų Federacijos 4 
sk. rengia nepaprastą ;ptikni-

Šeimyniškas 
Išvažiavimas' 

Rengia Moterų Są-gos 64 
kuopa nedėlioję, rugsėjo 8 d., 
Liberty Park (prie Middle-
belt Road). 

Į šį linksmą metinį šeimy
nišką išvažiavimą kviečiame 
visus dalyvauti. 

Lietuviški pietūs, sąjungie-
čių pagaminti, bus 1 valandą. 

Įžanga 50c. Bilietus prašo 

' 'Amerikos' rugp 
nr. rašo: " J a u 
žinoma, kad komunistų veik
los mėgiamiausia priemonė y-
r a _ skleisti melagyste*, — 
ir kiek tik galima daugiau. 
Tačiau savo melus jie ne vi
sada reiškia dienos šviesoje. 
Kartais pasinaudoja miglo-
mfts, na, ir paleidžia mėli* 
dujas. 

Šią savaitę komunistų "Lai
svė" visiškai nusivertė nuo 
koto ir apsimelavo dienos 
šviesoje. Jos atstovė reporte
rė dalyvavo L, K. Federaci
jos visuomeniniame susirinki
me, kurį ji labai plačiai ap
rašė, visiškai iškreipdama 

I kalbėtojų pareikštas mintis. 
Minties iškreipimas gal ir 
dovanotinas, gal net ir su
prantamais; lietuviui, judošiš-
kai atsisakiusiam savo tautos, 
juk nelengva suprasti lietu
viška mintį. Tačiau per akis 
meluoti ir išdavikui vis dėl
to neleistina. 

" L. ' ' reportere paskelbė, 
kad susirinkimo vedėjas Lau
čka dabartinius "Lietuvos 
vyriausybės narius" pavadi
no arkliavagiais... Baigdama 
savo melagingas pastabas, ji 
taip nušneka: "Vadint arklia
vagiais nekaltus žmones, Lie
tuvos liaudies didvyrius, po
ne Laučka, yra ne tik ne 
krikščioniška, bet kriminališ-
ka" . 

Galima pakviesti visus su
sirinkime buvusius dalyvius 

dmant Lietuvos išdavikus ar- n e t K a t U n i v e K i t e t U 8 . Tokį 
kliavagiais: Nieką* negalėjo Universitetą katalikai jau 
girdėti, kadangi iš L. lūpų t u r i P e r u valstybes 
toks žodis visiškai neišėjo. 
Taip, Maskvos agentai apvo
gė visą Lietuvą; jie atėmė 
Lietuvos žmonių visą turtą, 
gyvą ir negyvą, (jie pavogė 
arklius ir kitus gyvulius, ku
rie jiems niekada nepriklau
sė, bet vis dėlto vakaro ve
dėjas Laučka šio termino nte-
,pavartojo. Taigi, "kriminališ-
kumo' terminas kaip tik tai-
kintinas lietuvių tautos inte-

s sostinėj 
Limoj. Ir Bogotoj veikim Ka
talikų Universitetas, T. Jėzu
itų vadovaujamas. O Čilės 
Katalikų Universitetas išau
go į pavyzdingą mokslinio 
darbo miestą. 

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti vien ka
talikiškus laikraščius. 

Girto žmogaus džiaugsmas 

rSICK, NERVOUS 
PDAUlfV"EVERY n Ū K A N A I MONTH": 

ka, Beech Nut G rovė Šv. Pra
nciškaus Seserų vienuolyno me iš anksto nusipirkti. 
naudai, statybai motiniško 
namo. 

Kas sąjurigiečių 64 kp. pa
rengimuose dalyvavo, nepra 

Then Read WHY 
Lydia E. Ponkham's 
Vegetabte Compound Is 
RearWoman'sFriend"! 
Some women suffer severe monthly 
pain (cramps, backache, headache) due 
to female functional disorders while 
other's nerves tend to become upset and 
tbey get cross, rec tiese and moody. 

So why not take Lydia E.'Pinkham'B 
VegetatUe Compound made eapeciaily 
to help tired, mn-dowTi, nervous wom-
en to KO smilinpr thru "difflcult days." 
Pinkhiim's Compound ccntains no opi-
ates or habit-forming ingredients. It 

is made from nature's own beneflcial 
roots and herbs— each with its own 
tpecial purpose to H E L P WOMEN. 

Famous for over 60 yeara—Pinkham's 
Compound is the best known and o n e . 
of the most effective "woman's" tonics 
obtainable. Try it! . 

a 

Visiems žinoma, kokią rolę! leig ir šios progos. 
1 • • 
.. _. . . . . . THAT L1TTLE GAME" ^-.t• lcr tM.cfc,i.i-By B. Link j 

* £ C * i SU J}"* **** ' * * HOKBST MŽ'S 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 

TEL. PR0SPECT 8742 
Mes iškraustome moderniu būdu. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
(best ąuality) anglis. 

"I 

dr 

Pastovumas- ^ 

IS=. 

Tą liudija įstaigos 44-«u mery gyvavimas. 

® 
\i bendrov*, kaip mūsų tauta, yr» įsteigta aat 
aamu, kurie yra savininkų apgyveata. Nerasit* 
taogeanėa vietob taupyti savo pinigus. 

JS1GYKITE NAKĄ PEE MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ. ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel Oalmnrt 4118 Jot. M. M««erl», B*y 

i IndBUai tdekriemo umpytojo apdraastf 
IM **,000.«« r*dcndia*t, txt*l*roJe 

gal kas 

•esus ir dabar ipordavinejan- dažnai yra blaivaus žmogaus 
liūdesiu. Danai. 

Dievas visados duoda mums 
jėgos ir galimumo padaryti 
tai, ką liepia mums padary
ti. Ruskin 

Kiekvienam įdomu tai, kas 
jam suprantama. 

eios "Laisves" reporteres ad 
resu. 
,Meluokit, meluokit, 
nors iš to ir išeis!" 

Netikęs pasitikėjimas 
vim veda prie pražūties. 

sa 

1941 METU 
RADIDS 

RCA Victor, Philco, Zenith, Farnsworth, General 
Electric, turi daug pagerinimų ir išduoda geresnį 
balsą, nereikia niekur prijungti, pagauna tolimas 
stotis aiškiai. Dabar yra geriausia proga išmainyti 
jūsų seną radiją ant naujos. 

Kaina gražiuose .kabinetuose, po $ 4 9 - 5 0 

$69.50 i r Č 9 9 . 5 0 - Mažutės panešamos 

radios, po ̂ 8 9 5 m a ž i P a n e š a m i phonografai, 

po S 8 9 5 

Vėliausi Lietuviški ir Angliški Victor ir Columbia 
Rekordai atpiginti, po . 4 9 

Su kožnu rekordu pakelis adatų dykai. 
Rekordus pasiunčiame taipgi ir į kitus miestus. 

R E C O R D S ' 
No. 
14H58 — Dzuky Polka, ir Lietuviu Radio Melodijos. 
14062 Rytiečių Meile — Fokstrotas, ir Spaudos Baliaus Vaisa*. 
!4063 _ Kanarkų Fokstrotas, ir Nutilk Širdie — Tango. 
14064 — Rudens Pasaka, ir Veltui Prašysi — Tango. 
14066 Vyrai Ūžkini, Fokstrotas, ir Paskutinis Sekmadienis. 
14066 — Nepamiršk Mane — Anglų. Valsas, ir Ruduo — 

Tango Muz. 
14067 — Aukštaičių Polka, ir Našlaitėlė — Valsas, Accordion Solo. 
14068 — Kur Tas šaltinėlis, ir šiaurus. Vejas Baisiai Cžia, 
14069 — Kalvelis ir Kepurinė, Accordion Duetas. 
14070 — Jonkelis, ir Sukčius, Accordion Duetas. 
14071 — Motule Mano, ir Pirmyn į Kovų — Šv. Marijos (noras. 
14072 — Malda j Marijų, ir Marijos Giesmė. — Šv. Marijos Choras. 
14073 — Blezdingėle, ir Kubilas, Accordion Duetas. 
14074 — Kai Mes Augom Du Broliukai, ir šių Naktelę 

Miegu Nemiegojau.. 
14075 — Ko Vejai Pučia, ir Išgėriau Septynias ir Šių 

Naktelę Per Naktelę. 
14076 — Aluntos "Polka, ir Lietuviškų Liaudės Dainų Rinkinys. 
14077 — Oi, Mergyte, Tu Jaunoji, ir Vai Nekukuok. 

14078 — Vėdaras, ir Nikita, Accordion Duetas. 
14079 — Rūtų Polka, ir Rožes Mazurka. 
140įįo — Laisčiau Rūtų — Polka, ir KvUtkos Valsas. 
14081 — Smagi Kūmutė — Polka, ir Anykščių Merginos — Polka. 
JB3O01 — Daktaro Daina, ir 7 Pačios, Daina ir Accordijonai. 
JB3009 — 4 Ratai, ir Meilės Karalaitis, Daina ir Accordijonai. 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409 So. Halsted St. Chicago 
Budrik's Annex, 3417-21 S. Halsted St. 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
/> 

Iš Marijony 
Bendradarbių 
Susirinkimo 

Praeita trečiadienį "Drau
g o " name įvyko Tėvų Mari
jonų Bendradarbių Draugijos 
Chicagos apskritjes gausus 
susirinkimą-. Rašau gausus 
del to, kad taip buvo, nes į 
jį suvažiavo apie 40 atstovių 
bei atstovų veik iš visų Chi
cagos kolonijų, ne vien ku
riose skyriai yra, bet ir iŠ tų, 
kur jų nesiranda, ypač iš Sv. 
Jurgio parapijos net 13 at 
stovių. Tai nepaprastas atsi 
tikimas, kad malonios Sv. Ju 

operacija ir sklandžią darbuo
tę rer&iantis prie liepos 28 d. 
išvažiavimo Marijos Kalne
liuose, kurio sėkmės drąsiai 
galiu sakyti, istorines, nes ši 
organizacija dar pirmą kartą 
savo parengimais praeityje 
šiais metais peržengė tūkstan
tį dolerių. Tai nuopelnai visų 
kurie prie šio. parengimo pri
sidėjo — darbu, auka ar ki
tokiu būdu. 

Seko kolonijų atstovų re
gistracija ir jų raportai. 

Bridgteport kolonija, kur 
j skyriaus nėra atstovai — A 
Vaišvilienė, U. Gudienė, T. 
Šimaitienė, p-nios: Okonienė, 

peraeijos, dar ne visai stip
rus, gydytojo patariamas ir 
viršininkui pritarant, vyksta 
poilsiui, susirinkusieji atsi
sveikino ir palinkėjo sveika
tos ir laimingos kelionės, kad 
grįžęs vėl galėtų sėkmingai 
darbuotis, ,ir visi gražiausioje 
nuotaikoje išsiskirstė j na
mus. J. K. 

Windsoro princas pasirašo savo priesaiką kurią priėmė užimdamas Bahamas salų gene
ralinio gubernatoriaus vietą. (Acme telephoto) 

Apvaginėjo auto
mobilius 

Policijos suimtą George 
Wolezvnski, 1668 Division 
gt., teismas nuteisė 60 parų 
kalėti už įsilaužinėjimą j au
tomobilius. 

m *iVST\ 

rgio parapijiete, ypač Sv. jaekienė, Juodienė, Mače'kic-
Kanamiero Akademijos Rėmė- ^ Kareivienė, Kalakauskie-
jų 2-rasis skyrius rodo tiek n ^ E Butkienė, O. K^zlaus-
Muoširdumo ne vien skaitlin- k a i t § i r ^ A g n e s M e l l o n < 

gai lankydami šaukiamus aps-; Br%hton Park — Pr. Vai
cekauskas, M. Navkkienė, p-
nia Vaičekauskien5 p 1" Vai
čekauskaitė ir V. Mi<iūnien5. 

Cicero — K. Svmbknč, A. 
Valančiu?, V. Ku/MeiK\ p-n i a 
Jakštenė pranešė, kad rengia 
si prie vakaro ir kvietė kiek 
galima šiuo laiku pad'ti lab
dariams, kurie pmdčs didelius 
statvbos darbus. 

Marąuette Park — E, Be-
nevičienė ir A. Pukelienė pra
nešė, kad turėjo skyriaus su
sirinkimą, nutarė rengti va
karą parapijos naudai, išrin
ko tam darbui komisiją. Gir
dėjo, kad gerb. klebonas kun. 
A. Baltutis paskyrė tam va
karui dieną ir kvietė koloni
jų atstovus atsilankyti kada 
bus pranešta kada įvyks. 

krities susirinkimus, bet ir 
darbais neapsileidž.:a su to
mis kolonijomis, kur skyriai 
gyvuoja. Už tokią užuojautą 
ir teikiamą malonumą darbuo
se apskrities susirinkimas nuo 
širdžiausiai dėkoja visų pir
ma Jo Malonybei Pralotui M. 
L. Krušui, Sv. Kazimiero 2-ro 
skyriaus rėmėjų valdybai ir 
podraug visam skyriui. 

Neatsilankius pirmininkui, 
susirinkimą pradėjo apskri
ties sekretorius, .kviesdamas 
dvasios vadą kun. J. Dam
brauską sukalbėti maldą, po 
to buvo perskaitytas protoko
las, kuris vienbalsiai ipriim-
tas. 

Įžanginį žodį tarė sekreto
rius, nuoširdžiai dėkodamas 
susirinkusiems atstovams bei 
atstovėms už visokeriopą ko-

M. Bukantienė ir Ona Bukan-
taitė. 

Town of Lake — Kl. Turs
kis, O. Sriubienė ir P. Turs-
kienė. 

Melrose Park — Kazimie.-
ras Kantautas. 

West Side — P. Šliogerie
nė-, M. Stumbrienė P. Kamie
ne ir C. Druktenis. 

Kadangi apyskaita iš išva
žiavimo smulkmeniškai buvo 
(patiekta susirinkimui, o vi
suomenei nesvarbu, o antrą 
p?r daug vietos užimtų, čia 
jos netalpinsiu, atstovai pa
tieks jį savo skyriui. 

Atskaitą patiekė patsai dva 
šios vadas kun. J. Dambraus
kas ir pasakė karštą ir nuo
širdžią kalbą, dėkodamas vi
soms ir visiems už pasidarba
vimą ir suteiktą .paramą. 

^Susirinkimas atsistojimu 
ir karštais delnų plojimais 
dėkojo dvasios vadui už sėk
mingą vadovavimą. 

Dievo Apvaizdos parap. Po to s?kė įvairios disku

sijos organizacijos reikalu, 
kad jinai taip gražiai auga 
ir darbuojasi, susirinkimas 
giliai vertindamas darbuote, 
nutarė išrinkti komisiją iš 
visų Chicagos kolonijų ir pir
mai progai, atvykus didž. 
gerb. Provincijolui, kun. dr. 
J. Navickui ir pasitarti jos 
reikalais. Į komisiją įėjo — 
iš Bridgeport — A. Vaišvi
lienė ir U. Gudenė; Cicero — 
K. Sriubienė ir A. Valančius; 
Brighton Park — P. Vaiče
kauskas ir p-nia Vaicekaus
kienė; Marąuette Park — A. 
Pukelienė ir B. Nenartonis; 
Town) of Lake — P. Toarskie-
nė ir O. Sriubienė; Dievo Ap
vaizdos parap. — Pr. Iva
nauskienė ir O. Biikantaitė; 
North Side — A. Bacevičius; 
West Side — C. Druktenis ir 
J. Kulikauskas; Melrose Park 
—'- Ant. Švilpauskienė ir K. 
Kantautas; West Pųljman — 
Karolis Raila. 

nina Vaišvilienė įnešė, kad 

• * 

turėti rudeninį išvažiavimą; 
K. Sriubienė parėmė ir visas 
susirirdkimas užgyrė; tokiu 
būdu bus numatyta diena, 
rodos, kad spalių 13-ta. 

Negaliu praleisti nepažymė
jęs, kad į mūsų susirinkimus 
pradėjo kaskart atvykti dau
giau jaunuomenės — mergai
čių ir jaunų moterų. Tai gra
žus ženklas. Jau metai kai 
lanko Onutė Bukantaitė, kiek 
vėliau pradėjo lankyti Elena 
Butkienė, šiame sus-me pasi
rodė jaunutė. Agnietė Mellon, 
tikimės, kad atsiras ir dau
giau. Didelė garbė priklauso 
jums. 

Nesiradus daugiau svarbių 
reikalų susirinkimas baigias 
vaišėmis, dvasios vadas už 
gražų pasidarbavimą suteikė 
puikias dovanas, kurių dar 
Liko, norintieji galės jų gau
ti. 

P E R M A N E N T S ! 
$2.00 ir aukščiau 

<ir* 

$5.00 Mjuiiineleas Permanent 
Wavr. SPECIAL T I K T U $ 2 . 7 5 

Skambinkit: RE Public 9202 
Uitikrtntas darbus visų pagražini

mo darbą}! 
Patyrusios l i e tuva i tės ! 

Šia Savaite Perstato % Naujas 
Darbininkes: Anette Stoškus ir 
Rase Tassella. 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel: REPublic 9202 

Marty Sucllla. savininkS 

Klausykite 'Draugo' Radio Programa 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 

7:30 valandą vak. 

Įdomūs pranešimai -
žinios - muzika - dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos. 

Kviečiame visus mūšy gerbiamus skaityto

jus pasiklausyti šių radio programy, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuildau-

sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 
^ i 

Kadangi dvasios vadas kun. 
Sekė nauji reikalai. Anta-lj. Dambrauskas tik ką pp o-

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W. H. I. P-
LIETUVIŠKĮ) RADIO PROGRAMŲ 

R A Š T I N E 
6912 So. VVestern Avenue 

10:00 VALANDĄ ETTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

VVOLK S T U D I O 

1945 Wesf 3 5 * Street | 

30/""**< 

Gėlės Myliotiems,. 
Vestuvėms , Bankte-
tams. La»«k»tuvėm> 
Ir Puošimams. 

CO.MI'I.KTK 

ADVANCED P H O T O ( ; K A I ' H \ 

l.OVVEST POSSIRI.E PRICES 

PNONI l.AFAVETTE 2S13 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Šiuo norime pranešti, kad J. P. KAVAL (Kavaliauskas) 

nebe bendradarbiauja su mūsų {staiga ir nieko bendro su ja 

neturi. 

VENETTAN MONUMENTCO. 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, III. 

TEL. SBELET 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mfisa radio programo Antradienio Ir 
gedtadlenio rytais 10:00 valanda, Ii WHLP stoties (1480 k.) 

Su Povilu ftaldmieru. 

KRAFT FRENCH 
DRESSING 

She's pretty as 
a picture, 

ulit • • « • • 
Ko one can tolerate halitosis (bad breath). 
I t can ruin almost any girl's popularity 
. . . her cloaest f riendships. 

Food fermentation in the mouth is said 
by some authorities to be a major cause of 
halitosis. And the insidioua tning about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course . . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
tkey won't tell. 

So don't gamble with your sočiai oppor-
tunities and your happiness by taking un-
necessary chances. 11 is so simple to take 
precautions by gargling with pleasant-
tasting Listerine Antiaeptic—mouth fer
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome. 

Get the Listerine Antiseptic habit. TJse 
it . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar-
macal Company, St. Louis, Missouri. 

LISTERINE 
for HALITOSIS 

m (BAD BREATH) a> 

Meile — burtininke, kuri 
puošia ir keičia viską, ką tik 
paliečia. 

"DRAUGO". LABOR DAY 
PIKNIKAS 

VYTAUTO PARKE 
Rugsėjo 2 d., 1940 m. 

NEW T00TH PAŠTE 
CLEANS DANGER 

AREAS EVEN VVATER 
MAY N0T ENTER 

Imagine a delightfully different tooth pašte 
that foams into a "bubble bath" fine enougb 
to cleau plts and cracks so tiny even water 
may not enter theui! 

Thafs exactly what happens the Instant 
saliva and brush touch the NEW formula 
Listerine Tooth Pašte, supercharged with 
amazing Luster-Foam detergent. You 
wouldn't beheve how it cleans, brightens, 
polishes . . . leaves the entire mouth so 
much fresher and cleaner. 

Ask for the big 25* tubeorrbetter štili, the 
double size AXH tube containing more than 
H pound of tooth pašte. Atany drugcounter. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo. 

THI NEW FORMULA 

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
Supercharged 

wrth 

GARY, DTD. LAIDOTirVIŲ DIEEKTOEIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimai — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Art. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETTJVip 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

h II D III A M P C PATARNAVIMAS 
H m D U L H i l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D y r r A T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV A 1 MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp ,1646 West 46th Street 
Phone YAEds 0781 

Anthony B. Petkus 
6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Ooart 
CICero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 

Lachawicz ir Simai fe.«s .* Phone PULlman 1270 
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Ldtuanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Iitnanica Ave. 
Phone YARds 4908 



Penktadienis, rugp. 23, 1940 P B I P B t B 
|ST> 

Štai, Kokios Žinios 
B "Draugo" Pikniko 

Ten bos įvairių dovanų 
ir galėsite kumeti De 
Sotuką už defeimkV 

Dienraštis "Draugas" visu 
spartumu rengiasi prie savo 
didelio Labor Day pikniko, 
kuris jvyks rugsojo 2 d., Vy
tauto parke. Tai didelių įvai
rumų diina! Šokiai, muzika, 
laimėjimai, pramogos, ir vi 
šokiausių štukų. Visų didžiau 
šias ir puikiausias dienos "at-
traetionas'1 bus gražaus De 
Soto laimėjimas. 

Šiomis dienomis sparčiai ei
na ne vien tikietų pardavi
mas, bet ir kiti parengimai 
ir |vairumai ima daug rūpes
čio iš Brolio Vlado pusės. Da
rbštusis Brolis visus lanko 
kolonijose ir stengiasi įsigyti 
visa biznierių parama. 

6v. Kazimiero akademijos 
rėmėjos iš W>est Side pažadė
jo šeimininkauti Vytauto pa
rko restorane pikniko dieno
je. Tai didelis ir labai svar
bus darbas dienraščio "Drau-
g o " naudai. AlatoMj kad aka 
demijos rėmėjos įvertina die
nraščio svarbų, katalikiškai 
visuomenei. 

Svarbus Pranešimas [Proga Susipažinti 
Bridgeporto Kolonijos | Su Šaltimiero 
lietuviams 

NAUJOS MAŠINOS FONDAS 

. . 
Kaip jau buvo pranešta per 
Draugi}", rugpiūeio 14 d., 

kad 11 Wardo Lietuvių De
mokratų organizacija nutarė 
steigti pilietybės mokyklą. 
Dabar galima pareikšti kas 
seka. 

Mokyklos steigimo komisi
ja, susidedanti iš A. Gudai
čio, P. Naujoko ir V. M. Stul
pino, veikia, kad viską pri
rengus mokyklai atidaryti 
pradžioje rugsėjo. Kur moky
kla bus atidaryta, ir kurią 
dreną, a(pie tai bus paskelbta 
vėliau "Drauge". 

Dabar komisija nori pra
nešti, kad fie, kurie dar nėra 
piliečiai, ir norės lankyti iųo-

Radio Artistais 
Jei Šaltimiero radio artis

tai linksmina per radio kas 
ryte, kiek linksmiau ir malo
niau bus susitikti ir susipa
žinti su jais Šaltimiero lietu
vių dieną. 

Ne tik išgirsite, bet ir pa
matysite šešias "Šurum Bu-
ruirt" sesutes, "Iille Maiki" 
ir "Dėdę Bruką", kurie juo
kina kas penktadienį ir sek
madienį. Dėdė Brukąs ir naš-
likė Antosė padainuos juokin
gą duetą. Dainuos ir lietuvių 
vyrų kvartetas, dvigubas kva
rtetas, merginų trio, duetas ir 
pipirai. Skambios dainos šių 
lietuvių artistų: F. Balsiūtės, 
A. Brazio, A. Kasperiūtės, J. 

kykl, susipažimmui «u J u n g - | B u k š t a l p j u z e mitės , J', 
tmių Valstybių pilietybes 
klausimais, prašomi užsire
gistruoti pas sekančius veikė
jus. 

Antanas Gudaitis, 833 W. 
33rd PI., 2-nd flat.; 

Bruno J. Jakaitis, 8?6 W. 
34th PI., l s t flat. 

Pranas Naujokas, 3254 S. 
įowe Ave., 2fld flat. 

V. M. Stulpinas, 3443 So. 
Lituanica Ave., l s t flat. 

Užsiregistruoti galima kas
dien nuo 6 vai. iki 8 vai. va
karo. 

Kaip tik komisija aprinks 
vietą ir nustatys laiką, tą ži
nią pranešime per "Draugą". 

Vakarinės Mokyklos Kom 

Brighton Parko biznieriai, 
kaip Koncevičius ir Vilimas 
jau prisidėjo dovanomis. 
Daug ir kitų žada prisidėti, 
kuomet juos aplankys Brolis 
Vladas šią savaitę ar kita 
proga. 

Labai svarbu, kad pasku
tinis šių metų išvažiavimas P i l i e t y b e s KleSOS ir Town of Lake: 4G05 So 
šauniai pašisektų> Dienraščio y g l A f į j a t ^ t o c Hermitage St. (prae Eudeikic 
Draugo Mašinų Fondas v turėy. ' 
tų kiI1V *fti{> W ^ f i e l f l } ! 1 ^ p-MarqucUa ; ? * * * -r- ^ trc*. 

iiipų atostogų 13 wardo liet-
tuvių klubas vėl atidarė pa^ 
mokas savo raštinėj, 6825 S. 
Western Ave. 

Romano, V. Zabelos ir P. Ka
valiausko. Genovaitė Brazai-
tytė ne tik dainuos, bet ir 
šoks. Bus akordinų benas, ve
damas J. Varputo. Kalbės 
adv. Chas. P. Kai. 

Neturintieji automobilių ga 
lės nuvažiuoti trokais, kurie 
stovės žemiau pažymėtose vie
tose 11 vai. Jie nuve| ir par-

HS-toj: 708 W. 18th St. 
(prie Antano Kantrimo). 

Brighton Park: 4425 S. Ar-
tesian (prie Antano Damas
ko). 

Bridgeport: 3312 S. Hals-
ted St. (prie Viktoro Bagdo
no). 

CONRAD 
Fotografas 

Studija Jrencta plr 
mos rūšies su ino 
derniskoinia užlaido
mis Ir Hoilvwoot 
šviesomis. D . / b a» 
G a r a n t u o t a * 

420 VVest 63rd Street 
Ttl: Biznio — EN01ewood 5883.̂  

— ENGlewood 6840., 

Daryk, saip regi, ne kaip 

ALI M A K I S - N I W « » . I l t U I 

TYPEVVRITERS 
A D D I N G M A C H I N E S 

- S M A U MOMTNIY I 

AUMAKIS 

SOID, RENTED 
AND REPAIRED 
• • • M M I I CAttT • MI-TIAI Mt«r.wtcmMi M U t M M 

4 C T A D TYPEVVRITER 
* • # • # % • % C O M P A N Y 

notai c. COLMIATT. 
1W W. MADISON ST 

Phone DEAR30RN 8444 
ISTIMATES-FREE-DIMONSTIATION 

nori. 
. 

C L A S S I F I E D 
PARDAVIMUI NAMAS 

Bizniavus namas 22x80; krautuve" 
22x50. Karšto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Pilnas beismontae. 2 ka
ru gramdžius. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas; 2435 \V. 
7ls t Street, tcl. KKPublic 8242. 

PARDAVIMUI 1UZMS 
Pardavimui krautuve: Cigare ci-
graretų, saldainių, šaltos košės, žur
nalų ir valgomųjų daiktų. Parduo
sim su narnu ar be namo. Biznis iš
dirbtas per daug metų. Parduoda
me iš priežasties ligos. Atsišauki-
te : 160tf S. HALfc'iiiID ST. 

taip, svarbios mašinos pirki
mas bus neįmanomas. Tas fo
ndas tik tania kils, kaip dau
giau ir daugiau tikietų parsi-
duos De Soto laimėjimui. 

Rap. 

Sv. Jurgio Parapijos 
Metinis Piknikas 

Bugpiučio ' 25 d., Vytauto 
parkei įvyks parapijos pikni
kas. Jis bus labai įvairus: 
vaišes, žaidimai, šokiai dai
lios. Dainuos Šv. Jurgio pa
rapijos naujas moterų choras, 
vad. komp. A. S* Pociui. 

Sis choras, neseniai susior
ganizavęs, praktikuoja gra
žiausias lietuviškas dainas, 
kad piknike palinksminu* 
svetelius. 

Na, o kę, besakyti apie Šv. 
{Jurgio parafi moteris, ku
rios bufete vaišins svetelius. 
Jos jau iš praeities bridge-
portiečiains žinomos. 

Restorane* darbuosis Šv. 
Jurgio parapijos "žvaigždes" 
— tai ARD 2 skyriaus nares, 
vadovystėj A. Vaišvilienės. 

Šokiams grieš gera orkes
tre 

Visi kviečiami dalyvauti 
piknike ir tuomi paremti pa-1 

rapija, kuriai reikia išlaiky-• 
ti bažnyčia, pradžios ir aukš
tesne, mokyklas ir t.t. 

DtT trokai nuo Gudų krau-
tjives, vienas 7 vai., kitas 10 
vai. pasažierus nuveš ir p*x-į 
v e i 

Nuoširdžiai kviečia visus 
parapijomis, kaimynus, prie-
telius pralotas M. L. Krušas 
ir komitetas. Plunksna 

Kas ketvirtadienį, nuo 7 iki 
9 vai. vakare, pamokos duo
damos prirengimui prie pilie
tybes kvotimų. Pamokos duo
damos vien tik lietuviams lie
tuvių ir anglų kalbomis. Pa
mokos duodamos visiems dy-

Mašinjų Fonde Buvo $2,805.70 
M. Bernotienė, So. Boston, Mass 6.00 
R. Sinconis, Homestead, Pa. 2.00 
I. (Stradum, Chicago, 111 3.00 
J. Pashkien3, Maple Shade, N. J. 2.00 
K. Szarka, Hammond, Indiana 2.00 
P. P. Petrauskas, ^Binghamton, N. Y. 2.00 
Mrs. D. Rakauŝ ky, Westville, Illinois 2.00 
F. Wargon, Westville, Illinois . . . . 1.00 
Mrs. A. Balčiūnas, Aurora, Illinois 2.00 
B. Vertelka, Chieago, Illinois 4.00 
Mrs. A. Prosevicz, Chicago, Illinois 2.00 
M. O. Pateckis, Hartford, (Jonnecticut 5.00 
Agota Kasei, Chicago, Illinois 2.00 
J. ir R. Maziliauskai, Chicago, Illinois 4.00 
Mary Barchanski, Cambridge, Mass 2.00 
P. Gadeikis, Chicago, Illinois 1.00 
G. Valentine, Pentwater, Michigan 2.00 
A. Balutavitcž, Ware House Point, Conn 2.00 
Mrs. J. Semel, Zelienople, Pennsylvania 2.00 
J. Koncevičius, Chicago, Illinois 2.00 
Mrs. A. Ruseckas, Reading, Pennsylvania 2.00 si skersai nuo katalikiškos moky-
P RirhplaitP Chipnim 71lim>i« 9 00 l c l o s - Valgomi daiktai, "notions" 
J: . r>uueiaue, c m t a g o , i n m o i s Z.VV i i r saidaįnes. 4 pagyvenimui kam 
A. Genutis, Cnicago, Illinois .' 2.00 bariai užpakalyje 
A. Giedraitis, Chicago, Illinois . . . <,.* 2.00 Atsiša"^t

1f-' 
7 ° ' • •" » «JOoO George Street . • 

AiMminatf, Wilsy-nville, Illinois 2.00 
Elsie Kiunavich, Clinton, Iowa 4.00 
A. Daniunas, Cįicago, Illinois 2.00 

patarnavimui šaukite: 
VARUS 2793 

Atnaujinkite ir i'agražiukiU) 
K unų Grindis 

"DUSTLESS FLOOlt SAND1NG" 
Apkainavimaa Dykai — 

1S Metų Patyrimo 
Darbas G 'a rantuota* 

D61 Specialių Sa'ygų 
Saukite Dabar 

COMPLETE FLOOR ' SUtVICJG 
Telefonas -Normai 47VV 

RADIO PATARNAVIMAS 
Automobilo Radio, Namu Radio. 
Mes taisome visas Išdirbystes ir ' 
modelius. Patarnavimas dieną ir " 
naktį. Kreipkitės j : — PARDAVIMUI NAMAS IR 1U/MN 
3562 S O U T H H A L S T E D S T R E E 1 ' D ' , ^ ^ ^ 

' Greitam patarnavimui tenUit*. £ a . r d * v l m u l n a m a s - 6 Kambariai vlr-

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas jaunas vaikinas vairuoti 
gydytojo automobili, taipgi t u r ė s 
truputį dirbti apie namus. Algų, 
kambarys, ir užlaikymas. Atsišau
kite: 4'<40 Drexel Blvd, nuo 11 vai. 
ryto iki 1 vai, popiet. 

šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam* 
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radzius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi aut 
83-cios gatves. Atsišaukite: Telelo-
nas PRospec t 307*. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui namas, 2 augštų, medi
nis (cottage) su garadžiu Brighton 
l'urke, prie i l s t ir So. Mapievvood 
Ave. Dėl tolimesnių informacijų, 
šaukite; South Olijcago 0251. 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Gerai išdirbtas biznis. $50. uždar

bio į savaitę. Saldainės, Šalta Košė, 
Gėrimai. Cigaretai, Cigarai. Taba
kas, Užkandžiai ir Mokyklos Reik
menys. Nėra kompeticijos. 

Atsišaukite: 
2758 W. 24th Street. _ _ _ _ _ 

PARDAVIMUI DEL1CATESSEN 
Pardavimui delicatessen. randa-

PARDAV1MUI AR MAINYMUI 

Norime išmainyti 2 f letu po t 
kambarius namą Brighton Park* 
*nt mažesnio. Atsišaukite: 

3tf44 So. Artesiau A\c 

PARDAVIMUI NAMAS 

Medinis namas, apkaltas su asbes-
tos, ermentinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuvė. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletų namo. Atsišaukite: 4213 So. 
Campbell Ave., 2ras aukštas priekyj. 

turės išvažiavimą 
Cooko apskrities Lietuvių 

Demokratų Lyga rugsėjo 8 
kai. Jokių mokesčių nereikia[ ^ i u r g s septintąjį metinį 

išvažiavimą (pikniką) Dan 
Ryan miškely, 87 gt. ir West-

koplyčios). 
Marąuette Park: 6912 So. 

Western Ave. (prie Šaltimie
ro ofiso). 

Taigi, pasimatysime lietu
vių dienioj Oaks darže, prie 
119,-tos ir Archer Ave., rugp. Mis. A. Kazlauskienė, Brooklyn, N. Y 2.00 

K. Bitautas, Benton Harbor, Michigan 71. 2.00 
J. Valentas, Sr., Chicago, Illinois 2.00 
J. ir K. Skrudeliai, Chicago, Illinois 2.00 
Mrs. A. Galinas, Ringtown, Pennsylvania 1.00 
Mrs. O. Kačiusiene, Chicago, Illinois 2.00 

25 dieną. •I • v • 

Lietuviai demokratai 

mokėti. 
Ir blankas išpildo 

Klubo ofisas atdaras £as 
vakarą nuo 7 iki 9. ČAa ga
lima gauti blankų pilietybės, 
registracijos, taksų protestui 
ir įvairių kitų. Klubo sekre
toriai, patyrę visame, noriai 
išpildys kiekvienam reikalin
gą blanką. 

J. L. Juozaitis, sekr. 

ern ave. 
Šią politinę lygą sudaro 

penkiolika lietuvių piliečių 
klubų. Išvažiavimas bus kan
didato j gubernatorių H. B. 
Hersbe^ pagarbai. 

Is viso $2,884.70 
Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie k<Draugo7' 

Spaustuves Mašinų Fondo. 

pranešame, kad Labd. Sąjun- dinti ir kviečiame atsilankyti 
gos metinio rudeninio išva-į dienraščio "Draugo" rasti-
žiavimo tikietai jau atspaus- nę jų pasiimti. 

Illinois Association of Real 
Kstate Boards turės suvažia
vimą CMcagoj rugsėjo 18, 19 
ir 20 d. 

PLATINKITE "DRAUG4 »» 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

Užsisakykite anglia iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys už 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandien! 

Susirinkimai. 
* Labdaringos Sąjungos kuo

pų valdyboms ir atstovams 

Lietuviškai—Angliškas 
ir 

Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti. 'Draugo' 
knygyne dabar; kaina — 

tik £1.00 
" D R A U G Ą S** 

2334 South Oakley Ave,, 
Chicago, Dlinois 

H0LLYW00D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Vlrginla 9780 

UNTVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem, Bankietam Suteikiam P a 

tarnavimą. 
l i n k s m a s Patarnavimas Visiem* 

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670 

Pamatykite gražia Dolavan Lake, 
VVisconsin, važiuodami laiveliu 131-
ruta. ekskursi jos sekmadieniais, 
kas valanda iv kasdien popiet. Sto
ja visur. 

PARDAVIMUI NAIVIAS 
4 fletu mūrinis namas, 2 po '3 

karnb. ir 2 po 4 kambarius. 3 ka
rų mūrinis garadžius; showers, ge-
sinis pečius. 1 blokas nuo Mar-
nuette Parko. 

7210 S. Mozart St. 

SIUVIMAS IR VALYMAS 

Siuvu pagal materijos kainą. Kai
na siūtų su dviem porom kelnių 
$3.5—$40—$50—$75. 

Valymas paprastų suknių 65c; 
Siūtų 55c. 

Darbas garantuojamas. 
ANTANAS ŽILINSKAS, Siuvėjas, 
2019 Caualport Ave., Chicago. 

PARDAVIMUI REZIDENCIJA 
Nauja, gražiai įrengta 6 kamba

rių rezidencija Marųuette Parke. 
Kaina nebrangi už cash arba išmo
kėjimais. Pirm ką perkant pamaty
kite šj namą. Kasykite ar matyki
te J. \ lMM.iS . ««UO so . Mapievvood 
Ave. Tei. HEMlock 2523. 

PARDAVIMUI HA1C\S 
Pardavimui 8-fietų namas Bridge-
porte. Atsišaukite; Kazimieras IJIMI* 
elus, 2830 feouth VAaliace Sireei. 

PARDAVIMUI 
7 kamb. Brick bungalow (kam
pinis) su garadžiu. Kaina $7900. 
Atsišaukite: 

7201 So. Rockwcll Street 
Prospect 5260 

^ ^ H 0 4 ^ D U O D A M E 

» PASKOLAS 
1 1 , 1 1 1 , 1 A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisjmio 
Ar Seno Morgičio Atmokėjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

SAVE B T 

INSURED 

TAUPTKIT PER 
PASTĄ S T . A N T H O N Y ' S 

B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 
1500 South 49th Court, Cicero j 

Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
V»L: Pirm., Ketvlr., fležtad. t iki 8 • . • . ; AntarH Trečlad. t iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 į % UŽ PADĖTUS PINIGUsI 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDEAUSTI IB3 $5,000. 
per Federal Saving* and Loaa i M n n m r Corp., TVasbJnifton, D . O. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau vlsokioa rnfirs naujai na
mus ant lengvu mėnesinių n%no> 
kgjimo. Darau visok| taisymo dar
bą be jokio cash Jntokčjime, ani 
lengvų mėnesinių išmokėjimo 
(Išgauna gerlausj atlyginimą Ii 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusio namy)* Daraa 
paskolas ant naujų ir seną namų, 
ant lengvo mėnesinio išmokėjimo 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale 
kitas prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Westero Ave. Phone GrovehilI 0306 

/ 1 • 
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SU IŠLAIMEJIMU 1940 M. DES0T0 AUTOMOBILI AUS 
- * -

- ĮVYKS -

LABOR DAY 
Rugs.-Sept. 2, 

1 9 4 0 METAIS 
-

• 

• 

• 

Šiam Piknikui Yra 
Surengta 

•V i H n m i Prncrr Įdomi Programa. 

Bus Dainy, Šokių, 
\ Kalbų ir t. t 

• 

t 

Smagus Laikas Yra 

• 

Užtikrintas Visiems, 

Vytauto Darže 
. 

115-ta Gatve, 
ARTI PULASKI ROAD 

Vaizdas iš Tėvu Marijonų Remejų išvaž iavimo, Tėvų Marijonų ūkyje, liepos 28 d 

-. • 
. • \ 

• • 

• 

Nuoširdžiai kvieaame visus Chicagos ir apylinkes lietuvius dalyvauti šiame piknike ir sykiu 
su mumis linksmai laiką praleisti tyrame, gaivinančiame ore. 

<Į.*' ; 
DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI 

• 


